
 
 

 
 

                                                                 

 

 

 

Rafaela Melo Silva Monteiro 

 

 

 

 

Avaliação do grau de implantação da centralização das análises laboratoriais na 

Superintendência Regional de Saúde Sudoeste do Distrito Federal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brasília 

2021  



 

 
 

Rafaela Melo Silva Monteiro 

 

 

 

 

Avaliação do grau de implantação da centralização das análises laboratoriais na 

Superintendência Regional de Saúde Sudoeste do Distrito Federal 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

graduação em Saúde Pública, da Escola 

Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca, na 

Fundação Oswaldo Cruz, como requisito 

parcial para obtenção do título de Mestre em 

Saúde Pública. Área de concentração: 

Vigilâncias e Avaliação em Saúde. 

 

Orientadora: Profª. Dra. Juliana Martins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brasília 

2021  



 

 
 

Título do trabalho em inglês: Evaluation of the degree of implementation of laboratory 

centralization model in Sudoeste Health Region of the Distrito Federal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catalogação na fonte 

Fundação Oswaldo Cruz 

Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde 

Biblioteca de Saúde Pública 

 

 

 

M775a        Monteiro, Rafaela Melo Silva. 

Avaliação do grau de implantação da centralização das análises 

laboratoriais na Superintendência Regional de Saúde Sudoeste do 

Distrito Federal / Rafaela Melo Silva Monteiro. -- 2021. 

95 f. : il. color. ; graf. ; tab. 

 

Orientadora: Juliana Martins. 

Dissertação (mestrado) – Fundação Oswaldo Cruz, Escola 

Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca, Brasília-DF, 2021. 

 

1. Avaliação em Saúde. 2. Técnicas de Laboratório Clínico.          

3. Coleta de Amostras. 4. Rede Laboratorial. 5. Modelo Laboratorial 

Centralizado. 6. Grau de Implantação. I. Título. 

 

 

CDD – 23.ed. – 616.075098174 

  



 

 
 

Rafaela Melo Silva Monteiro 

 

 

Avaliação do grau de implantação da centralização das análises laboratoriais na 

Superintendência Regional de Saúde Sudoeste do Distrito Federal 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

graduação em Saúde Pública, da Escola 

Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca, na 

Fundação Oswaldo Cruz, como requisito 

parcial para obtenção do título de Mestre em 

Saúde Pública. Área de concentração: 

Vigilâncias e Avaliação em Saúde. 

Aprovada em: 01 de dezembro de 2021. 

 

 

Banca Examinadora 

 

Prof. Dr., Fabrício Andrade Martins Esteves 

Prefeitura do Recife 

 

Prof.ª Dra., Juliana Fernandes Kabad 

Fundação Oswaldo Cruz - Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca 

 

Prof.ª Dra., Juliana Martins Barbosa da Silva Costa (Orientadora) 

Universidade Federal de Pernambuco 

 

 

 

 

 

Brasília 

 2021 



 

 
 

 AGRADECIMENTOS 

 

À Deus, que sempre me conduziu em todos os meus caminhos; 

Ao meu marido, que me deu todo o suporte necessário para enfrentar esta caminhada; 

À minha orientadora, que guiou os meus passos até aqui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

RESUMO 

 

O objetivo do trabalho foi avaliar o grau de implantação da centralização das análises 

laboratoriais na Superintendência Regional de Saúde Sudoeste do Distrito Federal. Foi 

realizado um estudo de caso no Laboratório de Análises Clínicas da Policlínica de Taguatinga 

e nos respectivos postos de coleta instalados nas unidades de Saúde da Região. Executou-se 

uma análise normativa, com apreciação dos componentes da intervenção Coleta de Amostras, 

Transporte de Amostras e Processamento de Exames Laboratoriais, segundo as dimensões da 

qualidade acessibilidade, adequação e qualidade técnico-científica. A partir destas dimensões, 

foi elaborada uma Matriz de Análise e Julgamento (MAJ), para determinação do grau de 

implantação da intervenção. Como resultado, foi obtido um grau de implantação para a 

intervenção de 65%, o que é classificado como razoável. O grau de implantação dos 

componentes da intervenção foram os seguintes: 84% para o componente Coleta de Amostras 

(classificado como satisfatório); 60% para o componente Transporte de Amostras (classificado 

como razoável); 58% para o componente Processamento de Exames Laboratoriais (classificado 

como razoável). Embora o componente Coleta de Amostras tenha sido o que obteve o melhor 

resultado, aquele que mais contribuiu para o grau de implantação da intervenção foi o 

Processamento de Exames Laboratoriais. No componente Transporte de Amostras, nenhum dos 

indicadores atingiu 100% da pontuação, o que demonstra que não há nenhum processo 

completamente estruturado neste componente. Para se avançar na intervenção e fortalecer o 

processo de centralização das análises laboratoriais na Superintendência Regional de Saúde 

Sudoeste do Distrito Federal, é preciso implantar o Sistema da Qualidade na Coleta de 

Amostras, capacitar os profissionais responsáveis por realizar as coletas, validar e consolidar o 

processo de Transporte de Amostras, disponibilizar os Controles de Qualidade Interno e 

Externo para uso em rotina no Laboratório, promover atualizações e melhorias no sistema 

informatizado, além de fornecer estrutura física adequada tanto para o Laboratório quanto para 

os Postos de Coleta. 
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ABSTRACT 

 

This study’s objective was to evaluate the degree of implementation of laboratory 

centralization model in Sudoeste Health Region of the Distrito Federal. A case study was 

performed in Taguatinga Clinical Laboratory and its related Collection Centers. A normative 

analysis was carried out to evaluate the Sample Collection, Sample Transportation and 

Laboratory Testing by the quality dimensions of accessibility, adequacy, and technical-scientific 

quality. A log-frame analysis and assessment was developed to determine intervention degree 

of implementation, which result was 65%, classified as reasonable. The degree of 

implementation of intervention components was: 84% for Sample Collection (classified as 

satisfactory); 60% for Sample Transportation (classified as reasonable); 58% for Laboratory 

Testing (classified as reasonable). Although the Sample Collection component had the best 

result, the one that most contributed to the degree of implementation of the intervention was 

the Laboratory Testing. At the Sample Transportation component, no indicator had a result of 

100%, which demonstrates that there is no completely structured process in this component. In 

order to the intervention to advance, it is necessary to implement the Quality System in the 

Sample Collection, qualify the professionals responsible for carrying out the collections, 

validate and consolidate the process of Sample Transportation, provide the Internal and External 

Quality Controls for the Laboratory, improve and update the Laboratory System, and provide 

appropriate structure for the Laboratory and Collection Centers. 
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1. INTRODUÇÃO: TEMA (CONTEXTUALIZAÇÃO) 

O papel do laboratório de análises clínicas tem se transformado ao longo do tempo e 

graças à sua constante evolução, ele tem se tornado um parceiro importante na condução clínica 

dos pacientes. Seki et al (2003) destacam que os mercados tradicionais desse segmento 

profissional estão sendo substituídos por ambientes empresariais permeados por transformações 

sociais, políticas, econômicas e tecnológicas.  Estes autores destacam que os principais fatores 

que contribuíram para essa evolução foram a disseminação dos kits diagnósticos 

industrializados, (que tornou acessíveis técnicas analíticas complicadas), a intensificação da 

presença dos laboratórios de apoio (graças às melhorias dos meios de transporte e comunicação) 

e as facilidades de acesso aos auto-analisadores (que passaram a ser adquiridos mediante 

comodatos). 

Nesse contexto, os exames laboratoriais se tornaram uma valiosa e importante 

ferramenta de auxílio à prática clínica. Além de contribuir para o estabelecimento de um 

diagnóstico, definindo a existência ou ausência de determinadas patologias, eles estão 

envolvidos na escolha, acompanhamento e ajuste do esquema terapêutico a ser adotado em caso 

de doença, na identificação de fatores de risco, na realização de diagnósticos precoces e na 

avaliação de efeitos colaterais a determinados tratamentos (VIDIGAL et al., 2014). O Manual 

de Apoio aos Gestores do SUS – Organização da Rede de Laboratórios Clínicos (2002) afirma 

que os exames laboratoriais figuram uma posição de destaque no apoio diagnóstico, por estarem 

entre os exames mais necessários e realizados pelos pacientes (BRASIL, 2002). Além disso, o 

referido manual cita que os serviços de apoio diagnóstico são essenciais tanto para a saúde 

individual quanto coletiva. 

Em 2014, Vidigal et al já declarava que os exames laboratoriais estavam entre os 

principais e mais importantes recursos de suporte à prática clínica em todos os níveis de atenção 

à saúde, sendo alguns testes cruciais para o manejo de pacientes crônicos (VIDIGAL et al., 

2014). A pandemia do novo coronavírus iniciada em 2020 veio evidenciar a relevância dos 

exames laboratoriais no suporte ao diagnóstico de pacientes (SIMONS; CAPRARO, 2020). 

Nesse período, os Sistemas de Apoio Diagnóstico a nível mundial sofreram uma pressão nunca 

vista anteriormente para execução de exames em número cada vez maior, no menor intervalo 

de tempo possível, sem comprometer a qualidade analítica, o que é crucial para a determinação 

de um diagnóstico. 

Nesse sentido, Simons & Capraro (2020) trazem à tona a importância de se discutir a 

organização da Rede Laboratorial em meio a esse cenário de pandemia. Eles apontam a 
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importância da automação, que, para ser viável, requer um volume mínimo de amostras a serem 

processadas, o que se faz possível através da centralização da execução das análises em um 

laboratório de referência (SIMONS; CAPRARO, 2020). Além disso, eles sinalizam como um 

dos pontos cruciais para a consolidação desse modelo a redução do desperdício e a padronização 

das testagens, ao se eliminar várias estruturas laboratoriais simultâneas. Apesar da notoriedade 

que este tema ganhou em meio à calamidade da pandemia, a necessidade de centralização das 

análises laboratoriais já vem sendo sinalizada há algumas décadas. 

Na década de 70, Parker já demonstrava os benefícios de uma Rede Laboratorial 

Centralizada, com aumento da eficiência e maior agilidade na prestação dos serviços 

(PARKER, 1971). Em 1999, o Clinical Chemistry Forum apresentou as experiências bem-

sucedidas de laboratórios pioneiros no mundo na implantação do sistema de automação total, o 

que foi considerado um marco inicial para o modelo de centralização laboratorial (YOUNG, 

2000). No Brasil, em 2002, o Manual de Apoio aos Gestores do SUS – Organização da Rede 

de Laboratórios Clínicos já reconhecia que a organização da rede laboratorial era um tema de 

grande relevância, pois suas consequências poderiam gerar efeitos tanto no cuidado aos 

pacientes, quanto na saúde pública, com custos para o sistema de saúde como um todo 

(BRASIL, 2002). 

Neste sentido, o planejamento dos serviços laboratoriais da rede pública de saúde deve 

seguir os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), buscando garantir a 

universalidade e oportunidade de acesso dos cidadãos a todas as ações e serviços necessários, 

a integralidade da atenção e a equidade na alocação de recursos e no acesso. Também na 

organização dos serviços laboratoriais, deve ser observada a coerência com as diretrizes de 

descentralização, regionalização e hierarquização, reconhecendo o caráter de apoio das 

atividades de laboratório para a resolutividade da atenção à saúde (BRASIL, 2002). 

Seguindo a diretriz de hierarquização das ações, o Manual de Apoio aos Gestores do 

SUS - Organização da Rede de Laboratórios Clínicos (2002) traz que a organização dos serviços 

de patologia clínica deve ser feita de forma coerente e articulada com os demais serviços do 

SUS. É proposto um modelo organizacional que abrange microrregiões ou regiões de saúde, 

composto por postos de coleta de amostras (com o objetivo de reduzir a necessidade de 

deslocamento dos pacientes), articulados a laboratórios de referência para o processamento dos 

exames de forma unificada e centralizada (BRASIL, 2002). 

Ainda no intuito de organizar a rede de laboratórios públicos em consonância com a 

diretriz da integralidade, que prevê a assistência integral à saúde do indivíduo, com consequente 
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acesso a todos os níveis de atenção e cuidados necessários, foi instituído em 2004 o Sistema 

Nacional de Laboratórios de Saúde Pública - SISLAB (2004). Tal sistema organiza as redes de 

laboratórios públicos nacionais de forma hierarquizada, a partir de seus níveis de complexidade 

(BRASIL, 2004). 

Apesar de todas essas diretrizes e tentativas de organização das redes de laboratórios 

públicos, a disponibilização de um serviço laboratorial eficiente e de qualidade ainda é um 

grande desafio para o SUS. A realidade dos serviços de patologia clínica na rede pública 

evidencia uma situação quase caótica, resultante de uma mistura de ineficiência, baixa 

qualidade, dificuldade de acesso para as pessoas usuárias, redundâncias e demora na 

apresentação de resultados (MENDES, 2011). A precariedade das instalações laboratoriais, a 

inconstância na disponibilização dos insumos, a falta de atualização das tecnologias disponíveis 

em análises clínicas, a ausência de programas adequados de manutenção de equipamentos e a 

escassez de recursos humanos são fatores associados a esse problema (MENDES, 2011). 

Isso se deve principalmente à falta de planejamento do sistema de saúde, que por não se 

organizar de maneira regionalizada e hierarquizada, acaba promovendo a existência de várias 

estruturas laboratoriais de pequeno porte dentro de uma mesma região ou microrregião de 

saúde. Esta multiplicidade de pequenos laboratórios trabalhando de maneira desarticulada 

resulta em uma alta ociosidade dos aparelhos laboratoriais, precariedade no controle de 

qualidade e no controle do almoxarifado, desperdício de material, utilização de técnicas 

ultrapassadas e despreparo dos profissionais, o que termina por ocasionar serviços com custos 

elevados, baixa produtividade e baixa confiabilidade (BRASIL, 2002). 

Um estudo realizado em 2014 na rede de laboratórios do SUS no estado de Minas 

Gerais, baseado em um modelo descentralizado, demonstrou várias deficiências técnicas que 

afetam a qualidade dos resultados, tais como o uso de equipamentos e procedimentos obsoletos, 

a ausência de controle de qualidade e a falta de mão de obra especializada. Outros problemas 

encontrados foram o desalinhamento entre a oferta e a demanda, a demora na marcação da 

coleta de material biológico e um tempo muito alargado entre a coleta das amostras e a entrega 

dos resultados. Como conclusão deste estudo, foi apontado que o modelo adotado não atende 

nem as necessidades de assistência à saúde da população, nem os requerimentos da legislação 

vigente (VIDIGAL et al., 2014). 
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2. SITUAÇÃO PROBLEMA 

Seguindo os princípios organizativos do SUS de regionalização e descentralização, a 

Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) reestruturou seus serviços, criando 

sete Superintendências Regionais de Saúde (Central, Centro-Sul, Norte, Sul, Leste, Oeste e 

Sudoeste), as quais possuem autonomia administrativa para coordenar as ações de saúde em 

cada região. Os serviços assistenciais das Superintendências são organizados em níveis de 

atenção primária, secundária e terciária e cada região conta com uma rede laboratorial própria, 

para atender as demandas de exames ambulatoriais e de emergência (DISTRITO FEDERAL, 

2018). 

A princípio, a rede laboratorial de cada Superintendência Regional de Saúde era 

composta por laboratórios nos hospitais, para atender tanto as demandas provenientes da 

emergência quanto do ambulatório, nas Unidades de Pronto Atendimento (UPA), além de 

estruturas montadas em unidades da atenção secundária, como policlínicas (BRITO et al., 

2016). A existência de vários laboratórios funcionando ao mesmo tempo fracionava a demanda, 

fazendo com que algumas unidades atendessem um número reduzido de pacientes. Isto 

ocasionava tanto subutilização de equipamentos e de mão de obra quanto baixa produtividade, 

assim como gastos paralelos para manter várias estruturas laboratoriais de pequeno porte 

simultaneamente, além de promover baixa eficiência no consumo de reagentes, causando maior 

desperdício. 

Este modelo gerava uma baixa eficiência na gestão dos recursos laboratoriais da SES-

DF, tanto humanos quanto materiais, impedindo o ganho com a economia de escala, limitando 

a qualidade dos exames realizados e restringindo a carteira de serviços ofertada à população. 

Desta forma, a combinação desses fatores gerava prejuízos financeiros que poderiam vir a 

inviabilizar economicamente os serviços de laboratório (BRASIL, 2002). Além disso, a baixa 

escala apresenta inúmeras desvantagens, tais como: altos custos operacionais; impossibilidade 

de acompanhar os avanços tecnológicos na área de análises clínicas (sistemas de processamento 

automatizados); baixa produtividade; e operação ineficiente (VIDIGAL et al., 2014). 

Somado a esses problemas, os locais para coleta de amostras dos pacientes acabavam 

ficando limitados, assim como a variedade de exames ofertados à população, principalmente 

nos laboratórios de menor porte, uma vez que eles não conseguiam absorver a execução de 

exames mais complexos na rotina. Dessa forma, a população saia prejudicada, por precisar se 

deslocar mais para conseguir realizar seus exames, além de muitas vezes não ter acesso a testes 

importantes para sua conduta clínica. 
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2.1. A INTERVENÇÃO OBJETO DA AVALIAÇÃO 

Diante do cenário apresentado, havia notável necessidade de organização da rede 

laboratorial das Superintendências Regionais de Saúde da SES-DF, de maneira a obter um 

melhor aproveitamento dos equipamentos e dos profissionais de laboratório, promovendo 

ganho em escala, com redução dos custos unitários dos testes. Foi então proposto que cada 

Região de Saúde centralizasse o processamento de todas as suas amostras ambulatoriais em um 

único laboratório de referência e que, paralelamente, fossem implantados postos de coleta 

espalhados pelas unidades de saúde da Região, de maneira a facilitar o acesso dos pacientes 

(CATES/SAIS/SES, 2018). 

Este modelo vai ao encontro do que é proposto pelo Manual de Apoio aos Gestores do 

SUS - Organização da Rede de Laboratórios Clínicos (2002) e por Mendes (2011). Ambos 

tratam da necessidade de organização dos serviços de análises clínicas no SUS, a partir da 

criação de uma unidade processadora de amostras capaz de centralizar a execução dos exames 

de uma determinada região, articulada com postos de coleta que se situem mais próximos das 

residências dos pacientes. Tal modelo foi adotado pela Superintendência da Região de Saúde 

Sudoeste do Distrito Federal (DF),  atendendo à circular nº 2/2018 de 30 de abril de 2018 (figura 

1), emitida pela Coordenação de Atenção Especializada da Subsecretaria de Atenção Integral à 

Saúde da SES-DF (CATES/SAIS/SES, 2018). A intervenção objeto do presente estudo 

consiste, portanto, na centralização das análises laboratoriais na Superintendência Regional de 

Saúde Sudoeste – DF. 

A Região de Saúde Sudoeste é a mais populosa do DF, com uma população de 763.247 

habitantes (BRITO et al., 2016). É composta pelas cidades de Taguatinga, Samambaia, Águas 

Claras, Recanto das Emas e Vicente Pires, e possui em seu território os seguintes 

estabelecimentos de saúde: 2 hospitais (Hospital Regional de Taguatinga - HRT e Hospital 

Regional de Samambaia - HRSAM); 1 Unidade de Referência Distrital em transtornos mentais 

(Hospital São Vicente de Paula - HSVP); 3 Policlínicas (2 na cidade de Taguatinga e 1 na cidade 

de Samambaia), 5 Centros de Atenção Psicossocial (2 em Taguatinga, 2 em Samambaia e 1 na 

cidade de Vicente Pires); 2 Unidades de Pronto-Atendimento (1 no Recanto das Emas e 1 em 

Samambaia); e 34 Unidades Básicas de Saúde (13 na cidade de Samambaia, 11 no Recanto das 

Emas, 7 em Taguatinga, 2 em Águas Claras e 1 em Vicente Pires) (DISTRITO FEDERAL, 

2018). 
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Entre as Policlínicas citadas, a Policlínica de Taguatinga, unidade integrante da 

Diretoria de Atenção Secundária, da Superintendência Regional de Saúde Sudoeste,  possui em 

sua estrutura um Laboratório de Análises Clínicas e uma farmácia de média complexidade. 

Além disso, a unidade oferece serviços de radiologia e atendimento nas especialidades de 

geriatria, osteoporose, fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, IST/Aids, tabagismo, 

nutrição, acupuntura, odontologia, fisiatria, asma/alergia pediátrica e saúde do adolescente 

(MONTEIRO; CAIXETA; SOARES, 2018b). A mesma fica situada no endereço C12 – Área 

Especial nº 01, Taguatinga Centro, CEP 72010-120. 

Para centralização das análises laboratoriais, foi escolhido este laboratório da Policlínica 

de Taguatinga como unidade processadora de todas as amostras ambulatoriais da Região 

Sudoeste (DIRASE/SRSSO/SES, 2018). O Laboratório de Análises Clínicas fica localizado no 

2º andar do prédio da Policlínica e é composto pelas seguintes áreas técnicas: Recepção 

(marcação, coleta e recebimento de amostras); Sala de triagem de amostras; Laboratório de 

Hematologia; Laboratório de Bioquímica; Laboratório de Imunologia; Laboratório de 

Hormônios e marcadores tumorais; Laboratório de Urinálise; Laboratório de Parasitologia; Sala 

de lavagem; Almoxarifado (MONTEIRO; CAIXETA; SOARES, 2018b).  

Os exames realizados pelo Laboratório da Policlínica de Taguatinga estão apresentados 

no anexo 1. Com a decisão de centralização das análises, foi necessário realizar uma reforma 

na unidade, ampliando os setores já existentes para comportar o novo quantitativo de testes que 

passariam a ser realizados (Figura 1). Embora uma unidade processadora não tenha atribuição 

de coletar amostras de pacientes, foi mantida uma sala de coleta no subsolo, para marcação de 

exames, coleta e recebimento de amostras, uma vez que na Policlínica onde o Laboratório está 

situado, são atendidos os pacientes do programa IST/AIDS do Ministério da Saúde, e julgou-

se ser mais conveniente manter a coleta destes pacientes dentro da mesma unidade, para evitar 

deslocamentos desnecessários (MONTEIRO; CAIXETA; SOARES, 2018b). 

Também houve um reforço de pessoal, com a realocação e contratação de analistas de 

laboratório de nível superior, técnicos de laboratório e auxiliares (figura 1). Foi nesse contexto 

que passei a integrar o quadro de servidores da Secretaria de Estado de Saúde do DF em julho 

de 2018, quando fui convocada para assumir o cargo de Biomédica  no Laboratório da 

Policlínica de Taguatinga. Com as novas contratações e realocações, a força de trabalho do 

laboratório passou a contar na ocasião com 13 analistas de nível superior, 30 técnicos e 9 

auxiliares (MONTEIRO; CAIXETA; SOARES, 2018a).  
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Com toda esta mudança, o Laboratório da Policlínica de Taguatinga passou a processar 

as amostras provenientes de 33 postos de coleta espalhados pela Região (sendo 32 situados em 

Unidades Básicas de Saúde e 1 no Centro de Atenção Psicossocial de Taguatinga), dos 

ambulatórios dos 3 hospitais (HRT, HRSAM e HSVP), além das amostras dos pacientes do 

programa IST/AIDS coletadas na própria policlínica. Antes do início da pandemia de 

coronavírus, o Laboratório vinha realizando uma média mensal de 130.000 exames, sendo 

naquele período a maior unidade processadora de todo o DF (GEDIAG/DUAEC/SAIS/SES, 

2019).  

Para que esta articulação entre os postos de coleta e a unidade processadora de 

amostras funcionasse, foi necessário implantar um sistema de transporte de amostras, para 

recolher diariamente as amostras dos postos e hospitais e entregá-las no Laboratório. Outra 

questão logística que foi fundamental para viabilizar este modelo de organização da rede 

laboratorial foi a existência de um sistema informatizado (figura 1), capaz de gerar desde o 

pedido de realização dos exames, até a liberação dos resultados. Este foi um ponto crucial no 

processo, uma vez que para se obter ganho de escala, melhor aproveitamento dos recursos 

laboratoriais e conseguir acompanhar os avanços da tecnologia em análises clínicas, 

oferecendo análises com maior robustez e qualidade, é necessário se investir cada vez mais 

em automação.  

Com a chegada de novos profissionais e reorganização da estrutura do Laboratório, foi 

possível investir parte da mão-de-obra para implantar um Sistema da Qualidade e atender aos 

requisitos das Boas Práticas de Laboratório (Figura 1). Seguindo as diretrizes da RDC 302 da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (2005), o Sistema da Qualidade foi instituído por 

meio do Manual da Qualidade (MONTEIRO; CAIXETA; SOARES, 2018b) e houve 

elaboração dos documentos da qualidade, treinamento dos profissionais envolvidos nas rotinas 

laboratoriais e implementação de formulários para  registros das atividades. Tais ações 

contribuíram para a padronização na execução dos exames, redução de não-conformidades, 

melhor acompanhamento do desempenho dos equipamentos e melhora da qualidade e 

confiabilidade das análises. 

Em decorrência da minha experiência de 9 anos trabalhando com Controle de Qualidade 

e Garantia da Qualidade antes de ingressar na Secretaria de Saúde do DF, fui designada para 

implantar este Sistema da Qualidade, visando o fortalecimento das rotinas laboratoriais e 

consequente consolidação do modelo centralizado. Este investimento na melhoria da Qualidade 

é um diferencial do Laboratório da Policlínica de Taguatinga dentro da rede laboratorial da 
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Secretaria de Saúde do Distrito Federal, uma vez que não há uma diretriz da Gestão Central 

para os Laboratórios Regionais, com padronização dos procedimentos executados e 

implementação de documentação da qualidade. 
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Figura 1: Linha do tempo da Centralização das análises laboratoriais na Superintendência 

Regional de Saúde Sudoeste-DF 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Para explicar como está organizada a rede de apoio diagnóstico na Superintendência 

Regional  de Saúde Sudoeste da SES-DF, foi elaborado um Modelo Lógico, baseado no Manual 

da Qualidade do Laboratório da Policlínica de Taguatinga (MONTEIRO; CAIXETA; 

SOARES, 2018b). Este Manual apresenta o Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) do 

Laboratório, refletindo os requisitos da Resolução RDC nº 302:2005 da ANVISA (BRASIL, 

2005). Nele estão descritas as atividades executadas pelos setores, as responsabilidades dos 

envolvidos e como está organizada a gestão documental. 

O Modelo Lógico desenvolvido é composto por três componentes: coleta de amostras, 

transporte de amostras e processamento de exames laboratoriais, sendo que este último se 

subdivide em recebimento e triagem de amostras e execução dos exames.  São então 

apresentados a estrutura e os processos respectivos a cada componente, assim como os 

resultados intermediários e finais. O modelo explicita a forma como a centralização das análises 

laboratoriais deve ser implantada na Superintendência Regional de Saúde Sudoeste do Distrito 

Federal e quais são os resultados esperados (figura 2). 

Tendo em vista que estive inserida no início da implementação da centralização das 

análises laboratoriais da Superintendência Regional de Saúde Sudoeste (não atuo mais neste 

laboratório desde março de 2019) e que este modelo centralizado é o preconizado para as redes 

laboratoriais, meu interesse no estudo é compreender o grau de implantação que foi possível 

alcançar com todos os esforços empreendidos na rede laboratorial da Região de Saúde Sudoeste, 

uma vez que tais esforços foram vivenciados e acompanhados por mim na rotina como analista 
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de nível superior.  A oportunidade de experienciar as mudanças decorrentes da intervenção na 

prática, expõe as dificuldades do dia a dia e como as fragilidades do sistema público de saúde 

podem se tornar barreiras para a concretização das ações.  

Por outro lado, lançar o meu olhar externamente à intervenção, como pesquisadora, me 

permite analisar o quanto a rede laboratorial da Região de Saúde Sudoeste conseguiu avançar, 

mesmo diante de resistências e cenários muitas vezes desfavoráveis, e como as lições 

provenientes desse processo podem contribuir para a centralização laboratorial em outros 

contextos. Minha expectativa como Biomédica, como servidora do Sistema Único de Saúde 

brasileiro e como cidadã, é fomentar reflexões que contribuam para a concretização de uma 

rede laboratorial no serviço público que de fato cumpra o seu papel no apoio diagnóstico, de 

forma resolutiva, com qualidade e custo-efetividade. 



18 
 

 
 

 

Figura 2: Modelo lógico da centralização das análises laboratoriais na Superintendência Regional de Saúde Sudoeste do Distrito Federal, 2020 

 

Fonte: Autoria própria 
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2.2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.2.1. Organização da Rede de Atenção Laboratorial 

Nas últimas décadas, o mundo foi lembrado da necessidade de exames diagnósticos 

efetivos para detectar e controlar epidemias de doenças infecciosas como Ebola e Zika Vírus, 

o que também vem acontecendo atualmente com a pandemia do novo coronavírus (SIMONS; 

CAPRARO, 2020). As evidências ao longo desse período têm demonstrado os benefícios de 

plataformas laboratoriais automatizadas e da organização da Rede de Patologia Clínica através 

de um modelo de centralização das análises, com execução dos exames em um laboratório de 

referência (BOERAS; NKENGASONG; PEELING, 2017; SIMONS; CAPRARO, 2020; 

YOUNG, 2000). 

Em 1971, Parker já falava dos benefícios de uma Rede Laboratorial Centralizada, que 

geravam aumento da eficiência e entrega dos serviços de forma mais rápida (PARKER, 1971). 

Em 1994, foi desenvolvido um modelo de regionalização na Província de Alberta no Canadá, 

que promoveu a integração de toda a rede laboratorial pública e privada (FAGG et al., 1999). 

Dessa forma, um dos laboratórios foi definido como centro processador de amostras, passando 

a concentrar a realização dos exames da região. Os laboratórios que existiam nos quatro 

hospitais da área foram convertidos em estruturas mais simplificadas, para atender apenas 

demandas de urgência e emergência e foram implantados 27 postos de coleta de amostras, 

distribuídos de acordo com parâmetros geográficos e demográficos, além de considerar as 

condições de acesso ao local por meio de transporte público (FAGG et al., 1999). 

Esse processo de centralização promoveu uma redução de 40% nos custos dos 

laboratórios da Província de Alberta num período de 18 meses, mantendo a qualidade e 

acessibilidade dos serviços. Além disso, apesar da redução das despesas, houve aumento no 

número de exames realizados, o que demonstrou aumento na eficiência alocativa dos recursos 

(FAGG et al., 1999). Um fator decisivo para todo esse processo foi a implantação de um sistema 

de laboratório informatizado, que permitiu o rastreamento das amostras, a eliminação de 

pedidos duplicados de exames, a consolidação dos laudos de análise e a padronização dos 

valores de referência utilizados (FAGG et al., 1999).  

Church & Hall (1999) concluíram que os pontos positivos desse processo de 

centralização das análises na rede de laboratórios da província de Alberta no Canadá, superaram 

substancialmente os pontos negativos. Ao analisarem a centralização dos laboratórios de 

microbiologia, identificaram como benefícios a padronização de processos e procedimentos, 

aumento da eficiência, melhoria na qualidade dos serviços oferecidos, melhor relação custo-
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benefício, maior fomento à pesquisa acadêmica, crescimento da rede com capacidade de 

alcance de novos mercados antes não atingidos, além de acesso a tecnologias automatizadas 

mais eficientes, graças ao aumento no volume de amostras (CHURCH; HALL, 1999). 

Em 1999, foi organizado um fórum mundial para apresentar as evidências de que os 

laboratórios precisavam evoluir na implementação de plataformas automatizadas e organização 

de sua rede de assistência (YOUNG, 2000). O evento apresentou os desafios e vantagens na 

concretização desse processo, como a necessidade de internalização da importância pelos 

stakeholders, a sobrevivência econômica do laboratório associada à melhoria da qualidade 

através do processo de automação e a imprescindibilidade de um sistema informatizado que 

abranja todas as atividades laboratoriais, desde as etapas pré-analíticas de coleta das amostras, 

até a liberação dos laudos (YOUNG, 2000). Sobre este último ponto, os autores enfatizam 

bastante a importância de um sistema adequado, que, preferencialmente, possibilite a 

solicitação dos exames na própria plataforma e chegam até mesmo a conferir grande parte do 

sucesso da automação ao sistema informatizado adotado. 

Da mesma forma, na experiência de centralização das análises em North Shore-Long 

Island, Seaberg, Stallone & Statland (2000) atribuíram o êxito no processo de automação total 

ao sistema informatizado. Os resultados alcançados com a centralização foram a redução nos 

custos da rede laboratorial como um todo e uma melhoria significativa no tempo de resposta 

para liberação dos resultados dos exames (SEABERG; STALLONE; STATLAND, 2000). O 

estudo alerta para a importância de se dimensionar adequadamente o volume de exames 

processados no momento da instalação da plataforma automatizada e as projeções futuras de 

aumento do número de testes pelo laboratório, para que a escolha do sistema automatizado seja 

a mais adequada para a realidade e assim seu aproveitamento possa ser otimizado ao máximo, 

garantindo um melhor rendimento e uma melhor relação custo-benefício (SEABERG; 

STALLONE; STATLAND, 2000). 

Os autores apresentam ainda o melhor cenário financeiro para instalação de uma 

plataforma de automação total numa rede laboratorial. As condições seriam a existência de 

múltiplos laboratórios numa região funcionando com baixa eficiência; quantidade de testes 

suficiente para garantir a instalação de uma plataforma automatizada na unidade escolhida para 

realizar a centralização das análises; gastos altos com recursos humanos antes da 

implementação da automação; incorporação de sistema informatizado que contemple todas as 

funcionalidades do laboratório; e que a rede esteja de acordo em repassar para o laboratório de 
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referência automatizado a maior quantidade de análises possível (SEABERG; STALLONE; 

STATLAND, 2000). 

No Brasil, o Manual de Apoio aos Gestores do SUS – Organização da Rede de 

Laboratórios Clínicos (BRASIL, 2002) propõe que os serviços de patologia clínica na rede 

pública de saúde sejam estruturados a partir de um modelo centralizado, que compreenda postos 

de coleta articulados com laboratórios de referência. Mendes (2011) descreve a experiência 

bem-sucedida do sistema de patologia clínica da Secretaria Municipal de Saúde da cidade de 

Curitiba, que conseguiu implantar um sistema efetivo, de qualidade e humanizado, com custos 

60% inferiores aos dos sistemas tradicionais ofertados no SUS, que costumam ser inefetivos e 

de baixa qualidade. Ele aponta que a razão deste sucesso está nos ganhos de escala determinados 

pelo aumento do número de exames, em função da centralização do processamento em um 

único laboratório, juntamente com a descentralização da coleta nas unidades de saúde 

(MENDES, 2011).  

O sistema de patologia clínica de Curitiba é composto por mais de 100 postos de coleta 

instalados em unidades de saúde, ligados a um único laboratório que realiza o processamento 

centralizado das amostras, através de um sistema logístico eficaz. Graças a essa capilarização 

dos postos de coleta na cidade, o deslocamento dos pacientes foi reduzido até à unidade de 

saúde mais próxima de sua casa, geralmente localizada no mesmo bairro de sua residência 

(MENDES, 2011). Da mesma forma como foi observado em outros estudos, o uso de tecnologia 

da informação foi identificado como um ponto crucial para possibilitar a operacionalização 

deste processo (MENDES, 2011).  

Esta nova estrutura do sistema de patologia clínica de Curitiba, com descentralização da 

coleta das amostras, centralização das análises laboratoriais e integração eletrônica resultou em 

vários benefícios. Um ponto de destaque foi a satisfação dos usuários, que passaram a ter mais 

conforto ao realizar exames, devido ao menor deslocamento para coletar as amostras e receber 

os resultados (MENDES, 2011). Além disso, foi possível proporcionar melhores condições de 

trabalho para os profissionais, obter dados epidemiológicos, armazenar informações para 

subsidiar a gestão, ampliar a resolutividade do sistema de saúde e obter ganho de escala 

associado com a melhoria da qualidade (MENDES, 2011). 

A partir desse exemplo, Mendes (2011) reforça a necessidade de reorganização dos 

sistemas de patologia clínica do SUS, através da centralização das análises e descentralização 

da coleta dos exames para todas as unidades de atenção à saúde, especialmente para as unidades 

da Atenção Primária, ligando essas duas pontas por meio de um sistema logístico eficaz. Ele 
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aponta ainda que o principal objetivo desse processo seria obter ganho de escala, aumentando 

a eficiência econômica e melhorando a qualidade dos serviços, sendo possível realizar mais 

exames, com melhor qualidade e entrega oportuna dos resultados, a partir dos mesmos gastos 

(MENDES, 2011). No Brasil, também há um relato de sucesso na rede de patologia clínica do 

Instituto Nacional do Câcer (INCA). Neste estudo, pôde-se observar que centralização das 

análises reverteu a queda da eficiência técnica dos laboratórios no período de 1997 a 2001. 

Além disso, houve melhora no suporte laboratorial de patologia aos hospitais da rede do INCA 

(JORGE et al., 2014). 

Dessa forma, apesar de não haver uma extensa bibliografia a respeito do tema, é 

consenso entre os autores os benefícios encontrados com a organização da rede laboratorial a 

partir da centralização das análises em uma unidade processadora de amostras, interligada a 

postos de coleta espalhados pelo território. Os benefícios estão associados ao ganho de escala, 

com possibilidade de investimento em aparelhos automatizados, gerando aumento da 

qualidade, segurança e confiabilidade dos exames, ao passo que proporcionam redução nos 

custos. Para o sucesso desse modelo, também tem disso demonstrada a necessidade de se 

investir em informatização e em um sistema de transporte de amostras eficaz.   

 

2.2.2. Avaliação em Saúde 

Existem inúmeros conceitos sobre avaliação, provenientes dos mais variados autores. 

Adotaremos a definição de Champagne et al. (2011, p. 44), que reúne os elementos consensuais 

sobre o tema: 

 Avaliar consiste fundamentalmente em emitir um juízo de valor sobre uma 

intervenção, implementando um dispositivo capaz de fornecer informações 

cientificamente válidas e socialmente legítimas sobre essa intervenção ou sobre 

qualquer um de seus componentes, com o objetivo de proceder de modo a que os 

diferentes atores envolvidos, cujos campos de julgamento são por vezes diferentes, 

estejam aptos a se posicionar sobre a intervenção para que possam construir individual 

ou coletivamente um julgamento que possa se traduzir em ações.  

Segundo este mesmo autor, “uma intervenção pode ser concebida como um sistema 

organizado de ação que visa, em um determinado ambiente e durante determinado período, a 

modificar o curso previsível de um fenômeno para corrigir uma situação problemática” 

(CHAMPAGNE et al., 2011, p. 45).  

Uma avaliação pode ter numerosos objetivos, provenientes de diferentes naturezas, 

podendo ser oficiais ou oficiosos, explícitos ou implícitos, consensuais ou conflitantes, aceitos 

por todos os atores envolvidos ou somente por alguns (CHAMPAGNE et al., 2011). Para 

Champagne et al. (2011), os objetivos oficiais de uma avaliação podem ser de cinco tipos: 

estratégico (auxiliar no planejamento e na elaboração da intervenção); formativo (fornecer 
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informação para melhorar a intervenção no seu decorrer); somativo (determinar os efeitos de 

uma intervenção ao seu final para decidir se ela deve ser mantida, transformada de forma 

importante ou interrompida); transformador (utilizar os processos de avaliação como um 

incentivo para transformar uma situação injusta ou problemática, visando a melhoria do bem-

estar coletivo); e fundamental (contribuir para o progresso dos conhecimentos sobre a 

intervenção, assim como para a construção e validação de normas). 

Quaisquer que sejam seus objetivos, a avaliação pode ser dividida em dois tipos: 

avaliação normativa e pesquisa avaliativa. A avaliação normativa resulta do estudo da aplicação 

de normas e critérios. Ela consiste em fazer um julgamento de valor sobre a intervenção, 

analisando os seus componentes em relação à normas e critérios (CONTANDRIOPOULOS et 

al., 1997). Já a pesquisa avaliativa é aquela que examina as relações entre os diferentes 

componentes da intervenção, utilizando um procedimento científico. Esta última permite 

analisar a pertinência, os fundamentos teóricos, a produtividade, os efeitos e o rendimento de 

uma intervenção, assim como as relações existentes entre a intervenção e o seu contexto 

(CONTANDRIOPOULOS et al., 1997). 

Na avaliação normativa, os critérios e normas utilizados podem ser derivados dos 

resultados da pesquisa avaliativa ou de outros tipos de pesquisa, ou fundamentados no 

julgamento de pessoas bem-informadas ou de experts na área (CONTANDRIOPOULOS et al., 

1997). Um consenso em todas as avaliações normativas é que elas consideram que os efeitos 

de uma intervenção estão fortemente vinculados ao cumprimento dos critérios e das normas 

escolhidas (ROSSI; LIPSEY; FREEMAN, 2004). Neste tipo de avaliação, pode ser realizada 

apreciação da estrutura, do processo e dos resultados, conforme demonstrado na figura 3 

(CONTANDRIOPOULOS et al., 1997). 
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Figura 3: A avaliação normativa 

 

 

Fonte: Contandriopoulos, A-P. et. al (1997)  

 

A apreciação da estrutura consiste em comparar os recursos empregados em uma 

intervenção e sua organização, com as normas e critérios correspondentes, para saber se os 

mesmos foram aplicados de forma adequada, promovendo o alcance dos resultados esperados. 

Já a apreciação do processo compara os serviços oferecidos pela intervenção com critérios e 

normas predeterminadas em função dos resultados visados. Neste caso, procura-se saber em 

que medida os serviços são adequados para atingir os efeitos esperados. Na apreciação dos 

resultados, o que se procura é responder se os resultados observados correspondem àqueles que 

a intervenção se propôs a atingir. Esta última é feita comparando os índices dos resultados 

obtidos com critérios e normas estabelecidos para os resultados esperados 

(CONTANDRIOPOULOS et al., 1997). 

Independente do tipo de apreciação a ser empregada na avaliação normativa, devem ser 

escolhidas categorias para operacionalização da avaliação, as quais constituem critérios ou 

dimensões. Na avaliação em saúde, os critérios utilizados para avaliação da qualidade são 

complexos e variam entre os autores. Para Donabedian (1990), a qualidade em saúde pode ser 

avaliada a partir de sete pilares: acessibilidade, efetividade, eficiência, eficácia, aceitabilidade, 

equidade e legitimidade. Segundo este autor, o conceito de qualidade traz consigo expectativas 
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diferentes para a comunidade científica e para a sociedade, sendo um desafio para o avaliador 

conciliar essas diferentes visões. 

 Já para o autor Vuori (1988), os componentes da qualidade são oito e obedecem a uma 

hierarquia e a uma sequência lógica. O primeiro componente seria a eficácia, capacidade de 

produzir o efeito desejado, um pré-requisito a ser alcançado por qualquer serviço de saúde, 

segundo o autor. Em seguida, ele cita que a efetividade, relação do impacto real com o impacto 

potencial numa situação ideal, deve ser determinada. O terceiro passo seria demonstrar a relação 

entre o impacto real e os custos de produção, o que determinaria a eficiência. Os outros cinco 

componentes da qualidade segundo Vuori (1988) são: equidade, distribuição dos serviços de 

acordo com as necessidades de saúde objetivas e percebidas da população; acessibilidade, 

remoção de obstáculos físicos, financeiros e outros, para a utilização dos serviços disponíveis; 

adequação, suprimento de número suficiente de serviços em relação às necessidades e à 

demanda; aceitabilidade, fornecimento de serviços que estão de acordo com as normas 

culturais, sociais e outras, e com as expectativas dos usuários em potencial; qualidade técnico-

científica, aplicação apropriada do conhecimento médico disponível, bem como da tecnologia, 

no cuidado com o paciente. 

A seleção de apenas uma dessas dimensões não consegue dar conta de avaliar toda a 

complexidade de uma intervenção (FRIAS et al., 2010). É preciso, portanto, selecionar um 

conjunto de critérios que tenham coerência entre si e que estejam relacionados com a 

especificidade do que vai ser avaliado, o que irá variar em cada contexto. Segundo Frias et al. 

(2010, p. 52)  “o julgamento de valor será influenciado na dependência do número e exatidão 

com que estes atributos serão explorados”. 
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2.3. PERGUNTA AVALIATIVA 

Qual o grau de implantação da centralização das análises laboratoriais na 

Superintendência Regional de Saúde Sudoeste-DF? 

 

2.4. JUSTIFICATIVA 

Tendo em vista a importância crescente dos laboratórios clínicos no apoio à conduta 

terapêutica dos pacientes, seu papel dentro da rede de serviços públicos torna-se fundamental 

para a resolutividade da atenção à saúde. Os exames laboratoriais são o principal recurso de 

apoio à prática clínica em todos os níveis de atenção à saúde, figurando entre os mais 

necessários e os mais realizados no apoio diagnóstico, o que representa custos importantes para 

o sistema de saúde (BRASIL, 2002; VIDIGAL et al., 2014). Esta necessidade tem se acentuado 

ainda mais neste período de pandemia do coronavírus, em que o diagnóstico laboratorial é 

determinante para o tratamento dos pacientes (SIMONS; CAPRARO, 2020). 

Diante de todos os benefícios decorrentes do modelo de organização da rede patologia 

clínica, avaliar o grau implantação da centralização das análises laboratoriais na 

Superintendência Regional de Saúde Sudoeste-DF é estratégico para a Secretaria de Saúde do 

Distrito Federal, para entender as condições de implantação dessa intervenção na Região e 

auxiliar na identificação dos fatores que atuam sinergicamente ou antagonicamente. Dessa 

forma, será possível fornecer informações para os gestores que irão subsidiar a tomada de 

decisões, permitindo a implementação de ajustes e melhorias no próprio processo de 

implantação.  

A compreensão destes fatores aumenta a capacidade de generalização da intervenção, 

permitindo que os resultados da avaliação possam ser utilizados para tomar decisões sobre sua 

implantação em outros meios (DENIS; CHAMPAGNE, 1997). Dessa forma, a centralização 

das análises laboratoriais poderia ser implantada nas demais Superintendências Regionais de 

Saúde, ampliando seus benefícios à população de todas as Regiões do DF e maximizando os 

ganhos da Secretaria de Saúde com o aumento da economia de escala. 
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3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GERAL 

➢ Analisar o grau de implantação da centralização das análises laboratoriais na 

Superintendência Regional de Saúde Sudoeste-DF. 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

➢ Determinar o grau de implantação de cada um dos componentes da centralização das 

análises laboratoriais na Superintendência Regional de Saúde Sudoeste-DF, de acordo 

com as dimensões da qualidade acessibilidade, adequação e qualidade técnico-

científica; 

➢ Descrever as variações observadas entre a intervenção planejada e a implantada. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

Foi realizado um estudo de caso no Laboratório de Análises Clínicas da Policlínica de 

Taguatinga e nos respectivos postos de coleta instalados nas unidades de Saúde da 

Superintendência Regional de Saúde Sudoeste. Executou-se uma análise normativa com 

apreciação da estrutura, do processo e dos resultados, em conformidade com as exigências da 

RDC 302 da ANVISA (BRASIL, 2005), que dispõe sobre Regulamento Técnico para 

funcionamento de Laboratórios Clínicos, e critérios internos da Secretaria de Estado de Saúde 

do DF, definidos pela Gerência de Serviços de Apoio Diagnóstico 

(GEDIAG/DUAEC/CATES/SAIS/SES). As dimensões da avaliação foram definidas com base 

nos componentes da qualidade propostos por Vuori (1988), sendo utilizados os critérios de 

acessibilidade, adequação e qualidade técnico-científica. Foi elaborado um Diagrama de Teia, 

apresentando as dimensões utilizadas (figura 4). 

O estudo foi operacionalizado conforme as etapas apresentadas na figura 5. Para cada 

um dos componentes da intervenção identificados no Modelo Lógico (figura 2), foram 

aplicadas as dimensões da qualidade apresentadas no Diagrama de Teia (figura 4). Foram então 

definidos indicadores para avaliar as dimensões da qualidade atribuídas a cada componente. 

Tais indicadores passaram a compor uma Matriz de Relevância (figura 6), onde foi atribuído o 

grau de relevância de cada um deles, de acordo com a análise de sua importância no processo 

de centralização das análises laboratoriais. Tal análise foi realizada com base na experiência da 

pesquisadora sobre o objeto em estudo. Foi utilizada a seguinte escala: R (menor relevância); 

RR (relevância intermediária); RRR (maior relevância).  

Em seguida, foi calculada a pontuação de cada um dos componentes, de acordo com a 

quantidade de indicadores e a sua relevância. Para cada “R” atribuído a um indicador, foram 

somados 5 pontos, totalizando 820 pontos, distribuídos conforme segue: 205 pontos para o 

componente coleta de amostras (o que representa 25% da pontuação total); 90 pontos para o 

componente transporte de amostras (o que representa 11% da pontuação total); 525 pontos para 

o componente processamento de exames laboratoriais (o que representa 64% da pontuação 

total), sendo 150 pontos referentes ao subcomponente recebimento e triagem de amostras 

(representando 18% da pontuação total) e 375 pontos referente ao subcomponente execução 

dos exames (representando 46% da pontuação total) (figura 7).  
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Figura 4: Diagrama de Teia - representação das dimensões acessibilidade, adequação e 

qualidade técnico-científica 

 

Fonte: Autoria própria 
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Disponibilidade de insumos e 
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Figura 5: Modelo Operacional 

 

 Fonte: Autoria própria  
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Figura 6: Matriz de Relevância 

Componente Dimensão Subdimensão Indicador Relevância 
C

o
le

ta
 d

e 
am

o
st

ra
s 

A
ce

ss
ib

ili
d

ad
e 

Distribuição dos postos de coleta Posto de coleta com fácil acesso para os pacientes RRR 

Horário de atendimento 

Abertura do posto de coleta em horário adequado à população RR 

Tempo que o posto fica aberto para coleta RR 

Comunicação entre os postos de 

coleta e o laboratório 

Equipe informada sobre os exames realizados pelo laboratório 

e aqueles que não estão sendo realizados 
RR 

Pacientes informados sobre exames que foram solicitados e 

que não sejam realizados pelo laboratório 
RR 

Envio das amostras acompanhadas de mapa de trabalho RRR 

Presença de computador com sistema informatizado RRR 

 7 indicadores, 17 R = 85 pontos 

A
d

eq
u

aç
ão

 

Disponibilidade de insumos e EPI 

Disponibilidade de material para coleta das amostras RRR 

Disponibilidade de EPI para coleta das amostras RRR 
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Recursos humanos capacitados 

Recursos humanos em quantidade suficiente para o horário de 

funcionamento do posto de coleta 
RRR 

Percentual de recursos humanos com treinamento em 

biossegurança e coleta de amostras 
RRR 

Instalações adequadas Presença de sala de coleta com espaço físico adequado RRR 

 5 indicadores, 15 R = 75 pontos 
Q

u
al

id
ad

e 
té

cn
ic

o
-c

ie
n

tí
fi

ca
 

Qualidade das amostras 

Presença de POP de coleta de amostras RRR 

Coleta de amostras realizada conforme POP  RRR 

Amostras identificadas com etiquetas com código de barras RRR 

 3 indicadores, 9 R = 45 pontos 

Total 15 indicadores, 41 R = 205 pontos 

Index de Maturidade Coleta de amostras 25% de pontuação, em relação ao total de pontos 

Tr
an

sp
o

rt
e

 d
e 

am
o

st
r

as
 

A
ce

ss
ib

i

lid
ad

e 

Transporte das amostras Disponibilidade de veículo para transporte de amostras RRR 
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Disponibilidade de motorista para realizar o transporte de 

amostras 
RRR 

Presença de caixa térmica para transporte de amostras RRR 

 3 indicadores, 9 R = 45 pontos 

Q
u

al
id

ad
e 

té
cn

ic
o

-c
ie

n
tí

fi
ca

 

Qualidade das amostras 

Processo de transporte de amostras validado RRR 

Amostras organizadas na caixa de transporte conforme 

protocolo de validação 
RRR 

Amostras entregues no laboratório dentro do prazo RRR 

 3 indicadores, 9 R = 45 pontos 

Total 6 indicadores, 18 R = 90 pontos 

Index de Maturidade Transporte de amostras 11% de pontuação, em relação ao total de pontos 

P
ro

ce
ss

am
e

n
to

 d
e 

e
xa

m
e

s 

la
b

o
ra

to
ri

as
 

R
e

ce
b

im
e

n
to

 e
 

tr
ia

ge
m

 d
e 

am
o

st
ra

s 

A
ce

ss
ib

ili
d

ad
e 

Comunicação entre os postos de 

coleta e o laboratório 

Presença de computador com sistema informatizado em 

quantidade suficiente para o recebimento das amostras 
RRR 
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 1 indicador, 3 R = 15 pontos 

A
d

eq
u

aç
ão

 

Disponibilidade de insumos e EPI Disponibilidade de EPI para triagem das amostras RRR 

Equipamentos com capacidade para 

processamento do volume de 

amostras 

Presença de centrífugas em quantidade suficiente para a 

triagem das amostras 
RRR 

Recursos humanos capacitados 

Recursos humanos em quantidade suficiente para o 

recebimento e triagem das amostras 
RRR 

Percentual de recursos humanos com treinamento em 

biossegurança, recebimento e triagem de amostras 
RRR 

Instalações adequadas Presença de sala de triagem com espaço físico adequado RRR 

 5 indicadores, 15 R = 75 pontos 

Q
u

al
id

ad
e 

té
cn

ic
o

-c
ie

n
tí

fi
ca

 

Qualidade das amostras 

Presença de POP de recebimento e triagem de amostras RRR 

Recebimento e triagem de amostras realizada conforme POP RRR 

Centrifugação das amostras dentro do prazo RRR 

Distribuição das amostras para os laboratórios dentro do prazo RRR 
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 4 indicadores, 12 R = 60 pontos 

Total 10 indicadores, 30 R = 150 pontos 

Index de Maturidade Recebimento e triagem de 

amostras 
18% de pontuação, em relação ao total de pontos 

Ex
ec

u
çã

o
 d

o
s 

e
xa

m
e

s 

A
ce

ss
ib

ili
d

ad
e 

Comunicação entre os postos de 

coleta e o laboratório 

Presença de computador com sistema informatizado em 

quantidade suficiente para a rotina de execução dos exames 
RRR 

Entrega de resultados 

Entrega de resultados ao paciente em formato impresso ou 

digital 
R 

Resultados dos exames liberados antes da consulta médica do 

paciente 
RRR 

Proporção de exames realizados em relação aos que foram 

solicitados 
RR 

 4 indicadores, 9 R = 45 pontos 

A
d

eq
u

aç
ão

 

Disponibilidade de insumos e EPI 

Disponibilidade de kits diagnósticos, reagentes e consumíveis 

para execução dos exames 
RRR 

Disponibilidade de EPI para execução dos exames RRR 
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Equipamentos com capacidade para 

processamento do volume de 

amostras 

Presença de equipamentos e instrumentos em quantidade 

suficiente para processar a quantidade de amostras recebidas 

diariamente 

RRR 

Presença de refrigeradores em quantidade suficiente para o 

armazenamento de amostras 
RRR 

Presença de refrigeradores  em quantidade suficiente para o 

armazenamento de kits diagnósticos e reagentes 
RRR 

Recursos humanos capacitados 

Recursos humanos em quantidade suficiente para a execução 

dos exames e liberação dos laudos 
RRR 

Percentual de recursos humanos com treinamento em 

biossegurança, execução dos exames e liberação dos laudos 
RRR 

Instalações adequadas Presença de laboratório com espaço físico adequado RRR 

 8 indicadores,  24 R = 120 pontos 

Q
u

al
id

ad
e 

té
cn

ic
o

-

ci
en

tí
fi

ca
 

Qualidade das amostras 

Presença de POP de preparação e armazenamento de amostras RRR 

Preparação e armazenamento de amostras realizados 

conforme POP 
RRR 

Amostras processadas dentro do prazo RRR 
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Qualidade dos exames 

Calibração e manutenção de equipamentos realizadas 

periodicamente dentro do prazo 
RRR 

Presença de Controle de Qualidade Interno RRR 

Presença de Controle de Qualidade Externo RRR 

Realização de Controle de Qualidade Interno regularmente RRR 

Realização de Controle de Qualidade Externo regularmente RRR 

Presença de POP de execução dos exames RRR 

Presença de POP contendo critérios de repetição de exames e 

confirmação de resultados 
RRR 

Presença de POP de liberação dos laudos RRR 

Exames executados conforme POP RRR 

Repetição de exames e confirmação de resultados realizados 

conforme POP 
RRR 

Liberação dos laudos realizada conforme POP RRR 
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 14 indicadores, 42 R = 210 pontos 

Total 26 indicadores, 75 R = 375 pontos 

Index de Maturidade Execução dos exames 46% de pontuação, em relação ao total de pontos 

TOTAL 57 indicadores, 164 R = 820 pontos 

 

Fonte: Autoria própria 

 



39 
 

 
 

Figura 7: Contribuição dos Componentes e Subcomponentes para a Intervenção 

 

Fonte: Autoria própria 

 

A partir do grau de relevância e da pontuação atribuída aos indicadores na Matriz de 

Relevância, foi estruturada a Matriz de Análise e Julgamento (MAJ), utilizada para 

determinação do grau de implantação da intervenção (figura 9). Para cada indicador que 

compõe a MAJ, foi apresentado o parâmetro utilizado para calcular sua pontuação, assim como 

a fonte de verificação da informação. Entre as fontes de verificação da informação, foram 

identificados 5 públicos-alvo: profissionais dos postos de coleta; gestores dos postos de coleta; 

profissionais do laboratório que atuam na recepção e triagem das amostras; profissionais do 

laboratório que atuam na execução dos exames; gestor do laboratório. Os indicadores da MAJ 

foram então agrupados de acordo com estes públicos-alvo e passaram a compor questionários 

específicos com respostas fechadas, direcionados a estes profissionais (apêndice 1).  

Foram então contatados o gestor do laboratório e os gestores dos postos de coleta, os 

quais disponibilizaram os contatos dos profissionais que atuavam nas respectivas unidades. Os 

questionários foram enviados de forma digital, juntamente com o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido, conforme previsão junto ao Comitê de Ética em Pesquisa. A coleta e 

análise dos dados foram conduzidas pela pesquisadora, durante o período de fevereiro a agosto 

de 2021. As respostas foram recebidas através de e-mail e formulário Google, sendo então 

calculada a pontuação alcançada em cada indicador. O grau de implantação foi determinado 

considerando os seguintes parâmetros: crítico, atingiu até 25% da pontuação; parcial, atingiu 
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de 26% a 50% da pontuação; razoável, atingiu de 51% a 75% da pontuação; satisfatório, atingiu 

de 76% a 100% da pontuação (figura 8). Os resultados da pesquisa serão divulgados na 

Secretaria de Saúde do DF através de boletim elaborado pela pesquisadora, o qual será enviado 

para os participantes da pesquisa e stakeholders envolvidos com a intervenção.  

 

Figura 8: Parâmetros para determinação do grau de implantação 

Grau de implantação Pontuação 

Crítico até 25%  

Parcial 26% a 50%  

Razoável 51% a 75%  

Satisfatório 76% a 100% 

 

Fonte: Autoria própria 
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Figura 9: Matriz de Análise e Julgamento 

 

Dimensão Componente Critério Indicador Parâmetro Pontuação Fonte de Verificação 

A
ce

ss
ib

ili
d

ad
e

 

C
o

le
ta

 d
e 

am
o

st
ra

s 

Distribuição 
dos postos de 
coleta 

Posto de coleta com fácil 
acesso para os pacientes 

Local próximo à 
residência ou 

facilmente acessível 
por transporte 

público 

Sim = 15; não = 0 Geolocalização 

Horário de 
atendimento 

Abertura do posto de coleta 
em horário adequado à 
população 

Abertura às 7h 

Abertura  até 7h = 
10; 

7h-7h30=7,5; 7h30-
8h=5; 8h-8h30=2,5; 

8h30-9h=0 

Entrevista com 
gestor do posto de 

coleta 

Tempo que o posto fica aberto 
para coleta 

Tempo de 
funcionamento ≥2h 

≥2h = 10;  
<2h e >1h = 5; <1h = 

0 

Entrevista com 
gestor do posto de 

coleta 

Comunicação 
entre os postos 
de coleta e o 
laboratório 

Equipe informada sobre os 
exames realizados pelo 
laboratório e aqueles que não 
estão sendo realizados 

Profissionais de 
coleta cientes sobre 

os exames 
realizados pelo 

laboratório 

Sempre = 10; muitas 
vezes = 7,5;  
às vezes = 5; 

raramente = 2,5;  
nunca = 0 

Entrevista com 
profissionais de 

coleta 
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Pacientes informados sobre 
exames que foram solicitados 
e que não sejam realizados 
pelo laboratório 

Pacientes  
informados sobre 

exames que não são 
realizados pelo 

laboratório 

Sim = 10; não = 0 
Entrevista com 
profissionais de 

coleta 

Envio das amostras 
acompanhadas de mapa de 
trabalho 

Mapa de trabalho 
enviado em todas as 

remessas de 
amostras 

Sempre = 15;  
muitas vezes = 11,25;  

às vezes = 7,5; 
raramente = 3,75; 

nunca = 0 

Entrevista com 
profissionais de 

coleta 

Presença de computador com 
sistema informatizado 

Presença Sim = 15; não = 0 
Entrevista com 

gestor do posto de 
coleta 

Tr
an

sp
o

rt
e 

d
e 

am
o

st
ra

s 

Transporte das 
amostras 

Disponibilidade de veículo 
para transporte de amostras 

Veículo disponível 
todos os dias de 

coleta 

Sempre = 15; muitas 
vezes = 11,25;  
às vezes = 7,5; 

raramente = 3,75; 
nunca = 0 

Entrevista com 
gestor do posto de 

coleta 

Disponibilidade de motorista 
para realizar o transporte de 
amostras 

Motorista 
disponível todos os 

dias de coleta 

Sempre = 15; muitas 
vezes = 11,25;  
às vezes = 7,5; 

raramente = 3,75; 
nunca = 0 

Entrevista com 
gestor do posto de 

coleta 

Presença de caixa térmica para 
transporte de amostras 

Presença Sim = 15; não = 0 
Entrevista com 

gestor do posto de 
coleta 



43 
 

 
 

P
ro

ce
ss

am
en

to
 d

e 
ex

am
es

 la
b

o
ra

to
ri

as
 

R
ec

eb
im

en
to

 e
 t

ri
ag

em
 d

e 
am

o
st

ra
s 

Comunicação 
entre os postos 
de coleta e o 
laboratório 

Presença de computador com 
sistema informatizado em 
quantidade suficiente para o 
recebimento das amostras 

Qtde. suficiente de 
computadores 

Sim = 15; não = 0 
Entrevista com 

gestor do laboratório 
Ex

e
cu

çã
o

 d
o

s 
ex

am
es

 

Comunicação 
entre os postos 
de coleta e o 
laboratório 

Presença de computador com 
sistema informatizado em 
quantidade suficiente para a 
rotina de execução dos 
exames 

Qtde. suficiente de 
computadores 

Sim = 15; não = 0 
Entrevista com 

gestor do laboratório 

Entrega de 
resultados 

Entrega de resultados ao 
paciente em formato impresso 
ou digital 

Disponibilização de 
resultados ao 

paciente 
Sim = 5; não = 0 

Entrevista com 
gestor do laboratório 

Resultados dos exames 
liberados antes da consulta 
médica do paciente 

Liberação dos 
laudos em tempo 

oportuno 
Sim = 15; não = 0 

Entrevista com 
gestor do laboratório 

Proporção de exames 
realizados em relação aos que 
foram solicitados 

Proporção de 
exames realizados 

Todos = 10; 99,9-
75%=7,5; 74,9-

50%=5;  
49,9-25%=2,5; 

<25%=0 

Entrevista com 
gestor do laboratório 
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A
d

eq
u

aç
ão

 

C
o

le
ta

 d
e 

am
o

st
ra

s 

Disponibilidade 
de insumos e 
EPI 

Disponibilidade de material 
para coleta das amostras 

Material disponível 
todos os dias de 

coleta 

Sempre = 15; muitas 
vezes = 11,25; às 

vezes = 7,5; 
raramente = 3,75; 

nunca = 0 

Entrevista com 
gestor do posto de 

coleta 

Disponibilidade de EPI para 
coleta das amostras 

Luvas e óculos de 
proteção 

disponíveis todos os 
dias de coleta 

Sempre = 15; muitas 
vezes = 11,25;  
às vezes = 7,5; 

raramente = 3,75; 
nunca = 0 

Entrevista com 
gestor do posto de 

coleta 

Recursos 
humanos 
capacitados 

Recursos humanos em 
quantidade suficiente para o 
horário de funcionamento do 
posto de coleta 

UBS tipo 2: no 
mínimo AOSD 
40h/semana; 

UBS tipo 1: equipe 
ESF 

Sempre = 15; muitas 
vezes = 11,25;  
às vezes = 7,5; 

raramente = 3,75; 
nunca = 0 

Entrevista com 
gestor do posto de 

coleta 

Percentual de recursos 
humanos com treinamento em 
biossegurança e coleta de 
amostras 

% de pessoas 
treinadas em 

biossegurança e 
coleta de amostras 

Todos = 15; 99,9-
75%=11,25;  

74,9-50%=7,5;  
49,9-25%=3,75; 

<25%=0 

Documentação da 
qualidade 

Instalações 
adequadas 

Presença de sala de coleta com 
espaço físico adequado 

Presença de sala 
contendo pia, boxes 

para coleta 
individual de 

pacientes, 
mobiliário 

adequado e espaço 
apropriado 

Todos os itens = 15; 
3 de 4 = 11,25; 2 de 4 
= 7,5; 1 de 4 = 3,75; 

nenhum dos itens = 0 

Entrevista com 
gestor do posto de 

coleta 

P
ro

ce
ss

am
en

t

o
 d

e 
ex

am
es

 
la

b
o

ra
to

ri
ai

s 
R

ec
eb

im
en

to
 

e 
tr

ia
ge

m
 d

e 
am

o
st

ra
s 

Disponibilidade 
de insumos e 
EPI 

Disponibilidade de EPI para 
triagem das amostras 

Luvas e óculos de 
proteção 

disponíveis todos os 
dias de triagem de 

amostras 

Sempre = 15; muitas 
vezes = 11,25;  
às vezes = 7,5; 

raramente = 3,75; 
nunca = 0 

Entrevista com 
gestor do laboratório 



45 
 

 
 

Equipamentos 
com 
capacidade 
para 
processamento 
do volume de 
amostras 

Presença de centrífugas em 
quantidade suficiente para a 
triagem das amostras 

Qtde. suficiente de 
centrífugas 

Sim = 15; não = 0 
Entrevista com 

gestor do laboratório 

Recursos 
humanos 
capacitados 

Recursos humanos em 
quantidade suficiente para o 
recebimento e triagem das 
amostras 

Qtde. suficiente de 
recursos humanos 

Sim = 15; não = 0 
Entrevista com 

gestor do laboratório 

Percentual de recursos 
humanos com treinamento em 
biossegurança, recebimento e 
triagem de amostras 

% de pessoas 
treinadas em 

biossegurança, 
recebimento e 

triagem de 
amostras 

Todos = 15; 99,9-
75%=11,25; 74,9-

50%=7,5;  
49,9-25%=3,75; 

<25%=0 

Documentação da 
qualidade 

Instalações 
adequadas 

Presença de sala de triagem 
com espaço físico adequado 

Presença de sala 
contendo pia, 
refrigeração, 

mobiliário 
adequado e espaço 

apropriado 

Todos os itens = 15; 
3 de 4 = 11,25; 2 de 4 
= 7,5; 1 de 4 = 3,75; 

nenhum dos itens = 0 

Entrevista com 
gestor do laboratório 

Ex
e

cu
çã

o
 d

o
s 

ex
am

es
 

Disponibilidade 
de insumos e 
EPI 

Disponibilidade de kits 
diagnósticos, reagentes e 
consumíveis para execução 
dos exames 

 Kits diagnósticos, 
reagentes e 
consumíveis 

disponíveis para  a 
execução de todos 

os exames 
solicitados 

Sempre = 15; muitas 
vezes = 11,25;  
às vezes = 7,5; 

raramente = 3,75; 
nunca = 0 

Entrevista com 
gestor do laboratório 
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Disponibilidade de EPI para 
execução dos exames 

Luvas e óculos de 
proteção 

disponíveis todos os 
dias de execução de 

exames 

Sempre = 15; muitas 
vezes = 11,25;  
às vezes = 7,5; 

raramente = 3,75; 
nunca = 0 

Entrevista com 
gestor do laboratório 

Equipamentos 
com 
capacidade 
para 
processamento 
do volume de 
amostras 

Presença de equipamentos e 
instrumentos em quantidade 
suficiente para processar a 
quantidade de amostras 
recebidas diariamente 

Qtde. suficiente de 
equipamentos e 

instrumentos 
Sim = 15; não = 0 

Entrevista com 
gestor do laboratório 

Presença de refrigeradores em 
quantidade suficiente para o 
armazenamento de amostras 

Presença Sim = 15; não = 0 
Entrevista com 

gestor do laboratório 

Presença de refrigeradores  
em quantidade suficiente para 
o armazenamento de kits 
diagnósticos e reagentes 

Presença Sim = 15; não = 0 
Entrevista com 

gestor do laboratório 

Recursos 
humanos 
capacitados 

Recursos humanos em 
quantidade suficiente para a 
execução dos exames e 
liberação dos laudos 

Qtde. suficiente de 
recursos humanos 

Sim = 15; não = 0 
Entrevista com 

gestor do laboratório 

Percentual de recursos 
humanos com treinamento em 
biossegurança, execução dos 
exames e liberação dos laudos 

% de pessoas 
treinadas em 

biossegurança, 
execução dos 

exames e liberação 
dos laudos 

Todos = 15; 99,9-
75%=11,25; 74,9-

50%=7,5;  
49,9-25%=3,75; 

<25%=0 

Documentação da 
qualidade 
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Instalações 
adequadas 

Presença de laboratório com 
espaço físico adequado 

Presença de 
laboratório 

contendo pia, 
refrigeração, 

mobiliário 
adequado e espaço 

apropriado  

Todos os itens = 15; 
3 de 4 = 11,25; 2 de 4 
= 7,5; 1 de 4 = 3,75; 

nenhum dos itens = 0 

Entrevista com 
gestor do laboratório 

Q
u

al
id

ad
e 

té
cn

ic
o

-c
ie

n
tí

fi
ca

 

C
o

le
ta

 d
e 

am
o

st
ra

s 

Qualidade das 
amostras 

Presença de POP de coleta de 
amostras 

Presença Sim = 15; não = 0 
Documentação da 

qualidade 

Coleta de amostras realizada 
conforme POP  

Coleta realizada 
conforme POP 

Sim = 15; não = 0 
Entrevista com 
profissionais de 

coleta 

Amostras identificadas com 
etiquetas com código de 
barras 

Amostras 
identificadas com 

etiquetas com 
código de barras em 
todas as remessas 

Sempre = 15; muitas 
vezes = 11,25;  
às vezes = 7,5; 

raramente = 3,75; 
nunca = 0 

Entrevista com 
profissionais de 

coleta 

Tr
an

sp
o

rt
e 

d
e 

am
o

st
ra

s 

Qualidade das 
amostras 

Processo de transporte de 
amostras validado 

Processo validado Sim = 15; não = 0 
Documentação da 

qualidade 

Amostras organizadas na caixa 
de transporte conforme 
protocolo de validação 

Organização 
conforme protocolo 

Sim = 15; não = 0 
Entrevista com 
profissionais de 

coleta 

Amostras entregues no 
laboratório dentro do prazo 

Entrega das 
amostras em menos 

de 1 hora após 
coleta 

Sim = 15; não = 0 

Entrevista com 
profissionais de 

recepção e triagem 
de amostras 

P
ro

ce
ss

a

m
en

to
 

d
e 

ex
am

es
 

la
b

o
ra

to
ri

as
 

R
ec

eb
im

en
to

 e
 

tr
ia

ge
m

 
d

e 
am

o
st

ra
s Qualidade das 

amostras 

Presença de POP de 
recebimento e triagem de 
amostras 

Presença Sim = 15; não = 0 
Documentação da 

qualidade 
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Recebimento e triagem de 
amostras realizada conforme 
POP 

Procedimentos 
realizados conforme 

POP 
Sim = 15; não = 0 

Entrevista com 
profissionais de 

recepção e triagem 
de amostras 

Centrifugação das amostras 
dentro do prazo 

Centrifugação das 
amostras em até 1 
hora após a coleta 

Sim = 15; não = 0 

Entrevista com 
profissionais de 

recepção e triagem 
de amostras 

Distribuição das amostras para 
os laboratórios dentro do 
prazo 

Distribuição das 
amostras em menos 

de 2 horas após 
centrifugação 

Sim = 15; não = 0 

Entrevista com 
profissionais de 

recepção e triagem 
de amostras 

Ex
e

cu
çã

o
 d

o
s 

ex
am

es
 

Qualidade das 
amostras 

Presença de POP de 
preparação e armazenamento 
de amostras 

Presença Sim = 15; não = 0 
Documentação da 

qualidade 

Preparação e armazenamento 
de amostras realizados 
conforme POP 

Procedimentos 
realizados conforme 

POP 
Sim = 15; não = 0 

Entrevista com 
profissionais dos 

laboratórios 

Amostras processadas dentro 
do prazo 

Soro ou plasma: 
processamento das 
amostras em até 2 

horas após 
centrifugação (ou 

separação do 
soro/plasma); 
Sangue total: 

amostras mantidas 
sob refrigeração 

Sim = 15; não = 0 
Entrevista com 

profissionais dos 
laboratórios 
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Qualidade dos 
exames 

Calibração e manutenção de 
equipamentos realizadas 
periodicamente dentro do 
prazo 

Calibrações e 
manutenções em 

dia 
Sim = 15; não = 0 

Documentação da 
qualidade 

Presença de Controle de 
Qualidade Interno 

Presença Sim = 15; não = 0 
Entrevista com 

gestor do laboratório 

Presença de Controle de 
Qualidade Externo 

Presença Sim = 15; não = 0 
Entrevista com 

gestor do laboratório 

Realização de Controle de 
Qualidade Interno 
regularmente 

Realização em 
associação com o 

exame de amostras 
de pacientes 

Sim = 15; não = 0 
Entrevista com 

profissionais dos 
laboratórios 

Realização de Controle de 
Qualidade Externo 
regularmente 

Realização 
conforme provedor 

do ensaio de 
proficiência 

Sim = 15; não = 0 
Entrevista com 

profissionais dos 
laboratórios 

Presença de POP de execução 
dos exames 

Presença Sim = 15; não = 0 
Documentação da 

qualidade 

Presença de POP contendo 
critérios de repetição de 
exames e confirmação de 
resultados 

Presença Sim = 15; não = 0 
Documentação da 

qualidade 

Presença de POP de liberação 
dos laudos 

Presença Sim = 15; não = 0 
Documentação da 

qualidade 

Exames executados conforme 
POP 

Procedimentos 
realizados conforme 

POP 
Sim = 15; não = 0 

Entrevista com 
profissionais dos 

laboratórios 

Repetição de exames e 
confirmação de resultados 
realizados conforme POP 

Procedimentos 
realizados conforme 

POP 
Sim = 15; não = 0 

Entrevista com 
profissionais dos 

laboratórios 
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Liberação dos laudos realizada 
conforme POP 

Procedimentos 
realizados conforme 

POP 
Sim = 15; não = 0 

Entrevista com 
profissionais dos 

laboratórios 

 

Fonte: Autoria própria 
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5. ASPECTOS ÉTICOS 

A pesquisa foi submetida aos Comitês de Ética em Pesquisa da Escola Nacional de 

Saúde Pública Sérgio Arouca (ENSP) e da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da 

Saúde (FEPECS) da Secretaria Estadual de Saúde do Distrito Federal. Foram emitidos, 

respectivamente, os pareceres de aprovação nº 4.417.403 (datado de 24/11/2020) e nº 4.452.110 

(datado de 10/12/2020). Foram seguidos os preceitos éticos estabelecidos pelas Resoluções 

CNS nº 466/12 e nº 510/16. Os questionários aos participantes foram disponibilizados em 

formato virtual, juntamente com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). As 

respostas foram utilizadas de maneira anônima e sigilosa, considerando o conjunto dos 

participantes, de maneira a não permitir sua identificação individual. Todos os dados e materiais 

utilizados na pesquisa ficarão sob a guarda da pesquisadora e serão mantidos em arquivo por 

pelo menos 5 anos. Os resultados poderão ser publicados posteriormente. 

  



52 
 

 
 

6. RESULTADOS 

Os resultados foram obtidos a partir das respostas aos questionários, da consulta à 

documentação da qualidade do Laboratório e da distribuição dos postos de coleta no território, 

conforme previsto na Matriz de Análise e Julgamento (figura 9). No total, foram contatados 61 

profissionais, dos quais 31 responderam ao questionário, totalizando 51% de adesão à pesquisa. 

Contabilizando a pontuação de todos os indicadores pertencentes aos componentes da 

intervenção, foram somados 531,68 pontos, de um total de 820 pontos, o que determina que o 

grau de implantação da centralização das análises laboratoriais na Superintendência Regional 

de Saúde Sudoeste do Distrito Federal é de 65%, sendo classificado como razoável (figura 10). 

O primeiro conjunto de resultados diz respeito ao componente Coleta de Amostras, cujo 

grau de implantação foi de 84%, o que é considerado satisfatório. Na sequência temos o 

componente Transporte de Amostras, cuja pontuação atingida foi de 60%, determinando um 

grau de implantação razoável para este componente. O terceiro e último componente, o 

Processamento de Exames Laboratoriais, obteve um grau de implantação também razoável, de 

58%, sendo a pontuação de seus subcomponentes Recebimento e Triagem de Amostras e 

Execução dos Exames de 59% e 58% respectivamente.  
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Figura 10: Grau de implantação da intervenção, dos componentes e subcomponentes 

Componente 
Pontuação 

Máxima 

Pontuação 

Obtida 
% 

Grau de 

implantação 

Coleta de amostras 205 173,02 84% Satisfatório 

Transporte de amostras 90 53,76 60% Razoável 

Processamento de exames 

laboratoriais 
525 304,90 58% Razoável 

  
Recebimento e triagem de 

amostras 
150 88,75 59% Razoável 

  Execução dos exames 375 216,15 58% Razoável 

Resultado da Intervenção 820 531,68 65% Razoável 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Figura 11: Contribuição dos componentes para o grau de implantação da intervenção 

 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Adentrando no detalhamento de cada um dos componentes, a começar pela Coleta de 

Amostras, foram obtidos os seguintes resultados para as três dimensões analisadas: 

acessibilidade 93%; adequação 64%; qualidade técnico-científica 100% (figura 12). Na 
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dimensão acessibilidade, o primeiro critério verificado foi a distribuição dos postos de coleta, 

onde foi analisado o indicador relativo à facilidade de acesso aos postos pelos pacientes e 

atingida 100% de sua pontuação. No critério horário de atendimento, foram verificados os 

indicadores de abertura do posto de coleta em horário adequado à população, cujo resultado foi 

88%, e tempo que o posto fica aberto para coleta, com resultado de 63% (figura 14). No critério 

comunicação entre os postos de coleta e o Laboratório, foram analisados 4 indicadores e todos 

eles receberam 100% da pontuação (figura 14), sendo eles: equipe informada sobre os exames 

realizados pelo laboratório e aqueles que não estão sendo realizados; pacientes informados 

sobre exames que foram solicitados e que não sejam realizados pelo laboratório; envio das 

amostras ao Laboratório acompanhadas de mapa de trabalho; e presença de computador com 

sistema informatizado no posto de coleta.  

Na dimensão adequação, o critério de disponibilidade de insumos e EPI foi avaliado a 

partir dos indicadores de disponibilidade de material e disponibilidade de EPI para coleta das 

amostras, sendo a alcance da pontuação por estes indicadores de 86% e 97% respectivamente 

(figura 14). Sobre o critério de recursos humanos capacitados, a pontuação obtida pelo 

indicador de recursos humanos em quantidade suficiente para o horário de funcionamento dos 

postos de coleta foi de 84% (figura 14). Não há registro de treinamento dos profissionais que 

trabalham nos postos de coleta em biossegurança e coleta de amostras, sendo atribuída 

pontuação 0 para este indicador (figura 14). Para o critério instalações adequadas, foi utilizado 

o indicador presença de sala de coleta com espaço físico adequado, sendo questionado aos 

participantes se a sala de coleta apresentava pia, boxes para coleta individual de pacientes, 

mobiliário adequado e espaço apropriado. A pontuação alcançada pelo indicador foi de 53% 

(figura 14).  

A última dimensão relativa ao componente Coleta de Amostras, a qualidade técnico-

científica, foi avaliada segundo o critério qualidade das amostras. Neste critério, foram 

utilizados os indicadores de presença de POP de coleta de amostras, realização da coleta 

conforme POP e identificação das amostras com etiquetas com código de barras. A pontuação 

atingida pelos três indicadores foi de 100% (figura 14). Embora esta tenha sido a dimensão que 

apresentou maior pontuação proporcional no componente Coleta de Amostra, há dubiedade em 

relação aos pontos atribuídos ao indicador de coleta de amostras realizada conforme POP, uma 

vez que outro indicador relacionado a este tema, o percentual de recursos humanos com 

treinamento em biossegurança e coleta de amostras, pertencente à dimensão adequação, recebeu 

pontuação 0, ou seja, não há registro de treinamento destes profissionais nos procedimentos, 
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não havendo comprovação que os profissionais de coleta tenham sido treinados, o que impediria 

que a coleta fosse executada conforme POP, demonstrando incongruência no resultado deste 

primeiro indicador. 

 

Figura 12: Pontuação do Componente Coleta de Amostras – resultados por dimensão 

 

 

Fonte: Autoria própria 
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Figura 13: Contribuição das dimensões para o grau de implantação do Componente 

Coleta de Amostras 

 

Fonte: Autoria própria 
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Figura 14: Pontuação do Componente Coleta de Amostras – resultados por indicador 

Dimensão Critério Indicador 
Pontuação 

Máxima 

Pontuação 

Obtida 
% 

A
ce

ss
ib

ili
d

ad
e

 
Distribuição dos 

postos de coleta 

Posto de coleta com fácil acesso para os 

pacientes 
15 15 100% 

Horário de 

atendimento 

Abertura do posto de coleta em horário 

adequado à população 
10 8,75 88% 

Tempo que o posto fica aberto para coleta 10 6,25 63% 

Comunicação 

entre os postos 

de coleta e o 

laboratório 

Equipe informada sobre os exames realizados 

pelo laboratório e aqueles que não estão 

sendo realizados 

10 10 100% 

Pacientes informados sobre exames que 

foram solicitados e que não sejam realizados 

pelo laboratório 

10 10 100% 

Envio das amostras acompanhadas de mapa 

de trabalho 
15 15 100% 
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Presença de computador com sistema 

informatizado 
15 15 100% 

Total Acessibilidade 85 80 93% 

A
d

eq
u

aç
ão

 
Disponibilidade 

de insumos e EPI 

Disponibilidade de material para coleta das 

amostras 
15 12,86 86% 

  
Disponibilidade de EPI para coleta das 

amostras 
15 14,53 97% 

Recursos 

humanos 

capacitados 

Recursos humanos em quantidade suficiente 

para o horário de funcionamento do posto de 

coleta 

15 12,66 84% 

  

Percentual de recursos humanos com 

treinamento em biossegurança e coleta de 

amostras 

15 0 0% 

Instalações 

adequadas 

Presença de sala de coleta com espaço físico 

adequado 
15 7,97 53% 

Total Adequação 75 48,02 64% 

Q
u

al
i

d
ad

e
 

té
cn

ic

o
-

ci
e

n
tí

f

ic
a Presença de POP de coleta de amostras 15 15 100% 
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Qualidade das 

amostras 

Coleta de amostras realizada conforme POP  15 15 100% 

Amostras identificadas com etiquetas com 

código de barras 
15 15 100% 

Total Qualidade Técnico-Científica 45 45 100% 

TOTAL 205 173,02 84% 

 

Fonte: Autoria própria
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Seguindo para o componente Transporte de Amostras, temos os seguintes resultados 

para as duas dimensões analisadas: acessibilidade 83% e qualidade técnico-científica 36% 

(figura 15). Na dimensão acessibilidade, foi verificado o critério de transporte das amostras, o 

qual foi avaliado a partir dos indicadores de disponibilidade de veículo, disponibilidade de 

motorista e presença de caixa térmica para transporte de amostras. A pontuação obtida para 

estes indicadores foi de 84%, 78% e 88%, respectivamente (figura 17). Esta dimensão foi a que 

atingiu maior pontuação proporcional, além de ter sido a que mais contribuiu para o alcance do 

grau de implantação do componente, representando 70% de toda a pontuação obtida (figura 16) 

Em relação à dimensão qualidade técnico-científica, o critério avaliado foi o de 

qualidade das amostras. Neste quesito, foram apurados indicadores relacionados ao processo 

de validação do transporte de amostras, não havendo registro na documentação da qualidade 

sobre a execução deste procedimento (pontuação 0), e à entrega das amostras no Laboratório 

dentro do prazo de até 1 hora após coleta, sendo atingida pontuação de 33% (figura 17).  

 

Figura 15: Pontuação do Componente Transporte de Amostras – resultados por dimensão 

 

 

Fonte: Autoria própria 
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Figura 16: Contribuição das dimensões para o grau de implantação do Componente 

Transporte de Amostras 

 

 

Fonte: Autoria própria 
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Figura 17: Pontuação do Componente Transporte de Amostras – resultados por indicador 

Dimensão Critério Indicador Pontuação Máxima Pontuação Obtida % 

A
ce

ss
ib

ili
d

ad
e

 

Transporte das 

amostras 

Disponibilidade de veículo para transporte de 

amostras 
15 12,66 84% 

Disponibilidade de motorista para realizar o 

transporte de amostras 
15 11,72 78% 

Presença de caixa térmica para transporte de 

amostras 
15 13,13 88% 

Total Acessibilidade 45 37,51 83% 

Q
u

al
id

ad
e 

té
cn

ic
o

-c
ie

n
tí

fi
ca

 

Qualidade das 

amostras 

Processo de transporte de amostras validado 15 0 0% 

Amostras organizadas na caixa de transporte 

conforme protocolo de validação 
15 11,25 75% 

Amostras entregues no laboratório dentro do 

prazo 
15 5 33% 

Total Qualidade Técnico-Científica 45 16,25 36% 

TOTAL 90 53,76 60% 

 

Fonte: Autoria própria 
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O último componente do Modelo Lógico é o Processamento de Exames Laboratoriais. 

Embora a Coleta de Amostras tenha apresentado o melhor grau de implantação entre os 

componentes da intervenção, foi o componente Processamento de Exames Laboratoriais o que 

mais contribuiu para o alcance do grau de implantação da centralização das análises 

laboratoriais na Superintendência Regional de Saúde Sudoeste do Distrito Federal. Isto se deve 

ao fato de este último ter contabilizado 304,90 pontos, o que representa 57% de toda a 

pontuação obtida na intervenção (figura 11). Este componente se divide em dois 

subcomponentes: Recebimento e Triagem de Amostras e Execução dos Exames. Ambos os 

subcomponentes foram analisados segundo as dimensões acessibilidade, adequação e qualidade 

técnico-científica, sendo a qualidade técnico-científica a dimensão que apresentou melhor 

pontuação proporcional e maior contribuição para o alcance do grau de implantação deste 

subcomponentes (figuras 18, 19, 21 e 22). 

No subcomponente Recebimento e Triagem de Amostras, a dimensão acessibilidade 

recebeu pontuação 0 (figura 18). Nela foi verificado o critério de comunicação entre os postos 

de coleta e o laboratório, utilizando o indicador de presença de computador com sistema 

informatizado em quantidade suficiente para o recebimento das amostras, o qual não obteve 

pontuação (figura 20). Já na dimensão adequação, cujo resultado foi 45% (figura 18), foram 

utilizados quatro critérios. O primeiro deles, a disponibilidade de insumos e EPI, foi aferida a 

partir da disponibilidade de EPI para triagem das amostras, sendo obtida 75% da pontuação 

deste indicador (figura 20). O segundo critério, de equipamentos com capacidade para 

processamento do volume de amostras, foi analisado conforme a presença de centrífugas em 

quantidade suficiente para a triagem das amostras, tendo sido recebida pontuação 0 (figura 20).  

O critério de recursos humanos capacitados foi avaliado por dois indicadores: recursos 

humanos em quantidade suficiente para o recebimento e triagem das amostras e percentual de 

recursos humanos com treinamento em biossegurança, recebimento e triagem de amostras. No 

primeiro deles foi atribuída pontuação 0, e no último pontuação máxima (100% de recursos 

humanos treinados) (figura 20). No critério instalações adequadas, foi verificado se a sala de 

triagem apresentava pia, climatização (ar-condicionado), mobiliário adequado e espaço 

apropriado, tendo sido conferido ao indicador 50% de sua pontuação (figura 20). 

A dimensão qualidade técnico-científica obteve pontuação de 92% (figura 18) e foi 

analisada segundo o critério de qualidade das amostras. Neste critério, os indicadores presença 

de POP de recebimento e triagem de amostras, recebimento e triagem de amostras realizada 

conforme POP e distribuição das amostras para os laboratórios dentro do prazo, alcançaram 
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100% de sua pontuação (figura 20). Em relação ao indicador de centrifugação das amostras 

dentro do prazo, foi atingida 67% da pontuação (figura 20). 

 

Figura 18: Pontuação do Subcomponente Recebimento e Triagem de Amostras – 

resultados por dimensão 

 

Fonte: Autoria própria  
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Figura 19: Contribuição das dimensões para o grau de implantação do Subcomponente 

Recebimento e Triagem de Amostras 

 

 

Fonte: Autoria própria 
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Figura 20: Pontuação do Subcomponente Recebimento e Triagem de Amostras – resultados por indicador 

Dimensão Critério Indicador 
Pontuação 

Máxima 

Pontuação 

Obtida 
% 

A
ce

ss
ib

ili
d

ad
e

 
Comunicação entre os 

postos de coleta e o 

laboratório 

Presença de computador com sistema 

informatizado em quantidade suficiente 

para o recebimento das amostras 

15 0,00 0% 

Total Acessibilidade 15 0,00 0% 

A
d

eq
u

aç
ão

 

Disponibilidade de 

insumos e EPI 

Disponibilidade de EPI para triagem das 

amostras 
15 11,25 75% 

Equipamentos com 

capacidade para 

processamento do 

volume de amostras 

Presença de centrífugas em quantidade 

suficiente para a triagem das amostras 
15 0 0% 

Recursos humanos 

capacitados 

Recursos humanos em quantidade 

suficiente para o recebimento e triagem 

das amostras 

15 0 0% 
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Percentual de recursos humanos com 

treinamento em biossegurança, 

recebimento e triagem de amostras 

15 15 100% 

Instalações adequadas 
Presença de sala de triagem com espaço 

físico adequado 
15 7,5 50% 

Total Adequação 75 33,75 45% 

Q
u

al
id

ad
e

 T
é

cn
ic

o
-C

ie
n

tí
fi

ca
 

Qualidade das amostras 

Presença de POP de recebimento e triagem 

de amostras 
15 15,00 100% 

Recebimento e triagem de amostras 

realizada conforme POP 
15 15,00 100% 

Centrifugação das amostras dentro do 

prazo 
15 10,00 67% 

Distribuição das amostras para os 

laboratórios dentro do prazo 
15 15,00 100% 

Total Qualidade Técnico-Científica 60 55,00 92% 

TOTAL 150 88,75 59% 

 

Fonte: Autoria própria 
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Por fim, temos o subcomponente Execução dos Exames, o qual em sua dimensão 

acessibilidade recebeu pontuação de 69% (figura 21). Esta dimensão foi analisada segundo dois 

critérios. O primeiro deles diz respeito à comunicação entre os postos de coleta e o laboratório, 

cujo indicador de presença de computador com sistema informatizado em quantidade suficiente 

para a rotina de execução dos exames recebeu pontuação 0 (figura 23). Já no critério de entrega 

dos resultados, tanto o indicador de entrega de resultados ao paciente em formato impresso ou 

digital, quanto o de resultados dos exames liberados antes da consulta médica do paciente, 

alcançaram 100% da pontuação (figura 23). Sobre o indicador de proporção de exames 

realizados em relação aos que foram solicitados, foi atingida 75% da pontuação deste item 

(figura 23). 

A segunda dimensão utilizada para avaliar o subcomponente Execução dos Exames, a 

adequação, obteve 35% de sua pontuação (figura 21). No critério de disponibilidade de insumos 

e EPI, foram verificados os indicadores de disponibilidade de kits diagnósticos, reagentes e 

consumíveis e de disponibilidade de EPI para execução dos exames. Para ambos, foram 

atribuídos 75% dos pontos (figura 23). Em relação ao critério de equipamentos com capacidade 

para processamento do volume de amostras, foram analisados os indicadores relativos à 

presença de equipamentos e instrumentos em quantidade suficiente para processar a quantidade 

de amostras recebidas diariamente, presença de refrigeradores em quantidade suficiente para o 

armazenamento de amostras e presença de refrigeradores  em quantidade suficiente para o 

armazenamento de kits diagnósticos e reagentes, tendo sido obtida pontuação 0 para estes três 

quesitos (figura 23).  

No critério de recursos humanos capacitados, também foi obtida pontuação 0 para o 

indicador de recursos humanos em quantidade suficiente para a execução dos exames e 

liberação dos laudos (figura 23). Já em relação ao indicador de percentual de recursos humanos 

com treinamento em biossegurança, execução dos exames e liberação dos laudos, a pontuação 

atingida foi de 83% (figura 23). Já no critério instalações adequadas, foi verificado se os 

laboratórios apresentavam pia, climatização (ar-condicionado), mobiliário adequado e espaço 

apropriado, tendo sido conferido ao indicador 50% de sua pontuação (figura 23). 

A última dimensão apreciada no subcomponente Execução dos Exames foi a qualidade 

técnico-científica, a qual obteve pontuação de 70% (figura 21). No critério qualidade das 

amostras, o primeiro indicador a ser analisado foi o de presença de POP de preparação e 

armazenamento de amostras, o qual recebeu 100% dos pontos (figura 23). Em relação ao 

indicador que questionava se a preparação e o armazenamento de amostras são realizados 
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conforme POP, foi atingida pontuação de 73% (figura 23). Ainda no critério qualidade das 

amostras, para o indicador de amostras processadas dentro do prazo, a pontuação foi de 50% 

(figura 23).  

Para analisar o critério qualidade dos exames, foram utilizados onze indicadores. O 

primeiro deles diz respeito à calibração e manutenção de equipamentos realizadas 

periodicamente dentro do prazo, o qual recebeu 100% da pontuação (figura 23). Na sequência, 

foram verificados indicadores relativos à presença de controle de qualidade interno, presença 

de controle de qualidade externo, realização de controle de qualidade interno regularmente e 

realização de controle de qualidade externo regularmente, cujos resultados foram 0%, 0%, 73% 

e 13% (figura 23). Em relação à documentação da qualidade, foi observada a presença dos POP 

de execução dos exames, de critérios de repetição de exames e confirmação de resultados e de 

liberação dos laudos, sendo atribuído a esses três indicadores 100% de sua pontuação (figura 

23). Além da presença destes documentos, foi analisado se os respectivos procedimentos são 

realizados conforme POP: execução de exames, repetição de exames e confirmação de 

resultados e liberação dos laudos. A pontuação alcançada por estes indicadores foi de 93%, 

86% e 86%, nessa ordem (figura 23). 

 

Figura 21: Pontuação do Subcomponente Execução dos Exames – resultados por dimensão 

 

Fonte: Autoria própria  
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Figura 22: Contribuição das dimensões para o grau de implantação do Subcomponente 

Execução dos Exames 

 

 

Fonte: Autoria própria 
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Figura 23: Pontuação do Subcomponente Execução dos Exames – resultados por indicador 

Dimensão Critério Indicador 
Pontuação 

Máxima 

Pontuação 

Obtida 
% 

A
ce

ss
ib

ili
d

ad
e

 
Comunicação 

entre os postos 

de coleta e o 

laboratório 

Presença de computador com sistema 

informatizado em quantidade suficiente para 

a rotina de execução dos exames 

15 0,00 0% 

Entrega de 

resultados 

Entrega de resultados ao paciente em 

formato impresso ou digital 
5 5,00 100% 

Resultados dos exames liberados antes da 

consulta médica do paciente 
15 15,00 100% 

Proporção de exames realizados em relação 

aos que foram solicitados 
10 7,50 75% 

Total Acessibilidade 45 27,50 69% 

A
d

eq
u

aç
ão

 

Disponibilidade 

de insumos e EPI 

Disponibilidade de kits diagnósticos, 

reagentes e consumíveis para execução dos 

exames 

15 11,25 75% 

Disponibilidade de EPI para execução dos 

exames 
15 11,25 75% 
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Equipamentos 

com capacidade 

para 

processamento 

do volume de 

amostras 

Presença de equipamentos e instrumentos 

em quantidade suficiente para processar a 

quantidade de amostras recebidas 

diariamente 

15 0 0% 

Presença de refrigeradores em quantidade 

suficiente para o armazenamento de 

amostras 

15 0 0% 

Presença de refrigeradores  em quantidade 

suficiente para o armazenamento de kits 

diagnósticos e reagentes 

15 0 0% 

Recursos 

humanos 

capacitados 

Recursos humanos em quantidade suficiente 

para a execução dos exames e liberação dos 

laudos 

15 0 0% 

Percentual de recursos humanos com 

treinamento em biossegurança, execução 

dos exames e liberação dos laudos 

15 12,5 83% 

Instalações 

adequadas 

Presença de laboratório com espaço físico 

adequado 
15 7,5 50% 

Total Adequação 120 42,5 35% 
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e

 t
é

cn
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o
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n
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fi
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Qualidade das 

amostras 

Presença de POP de preparação e 

armazenamento de amostras 
15 15,00 100% 

Preparação e armazenamento de amostras 

realizados conforme POP 
15 11,00 73% 

Amostras processadas dentro do prazo 15 7,50 50% 

Qualidade dos 

exames 

Calibração e manutenção de equipamentos 

realizadas periodicamente dentro do prazo 
15 15,00 100% 

Presença de Controle de Qualidade Interno 15 0,00 0% 

Presença de Controle de Qualidade Externo 15 0,00 0% 

Realização de Controle de Qualidade Interno 

regularmente 
15 11,00 73% 

Realização de Controle de Qualidade Externo 

regularmente 
15 2,00 13% 

Presença de POP de execução dos exames 15 15,00 100% 

Presença de POP contendo critérios de 

repetição de exames e confirmação de 

resultados 

15 15,00 100% 

Presença de POP de liberação dos laudos 15 15,00 100% 
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Exames executados conforme POP 15 13,93 93% 

Repetição de exames e confirmação de 

resultados realizados conforme POP 
15 12,86 86% 

Liberação dos laudos realizada conforme 

POP 
15 12,86 86% 

Total Qualidade Técnico-Científica 210 146,15 70% 

TOTAL 375 216,15 58% 

  

Fonte: Autoria própria 
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7. DISCUSSÃO 

Conforme apontado por Seki et al. (2003), a evolução do laboratório de análises clínicas 

tem sido alavancada graças à ampliação do uso de kits diagnósticos na rotina,  à melhoria dos 

meios de transporte e de comunicação, que permitiram a implantação do modelo de laboratório 

centralizado, com estruturas laboratoriais de apoio espalhadas pelo território, e à ampliação do 

acesso aos auto-analisadores. Esse modelo possui como premissas o ganho de escala, o 

investimento em automação e em um sistema logístico eficaz, o que inclui o transporte de 

amostras e o sistema informatizado (BOERAS; NKENGASONG; PEELING, 2017; FAGG et 

al., 1999; MENDES, 2011; SEABERG; STALLONE; STATLAND, 2000; SEKI et al., 2003; 

SIMONS; CAPRARO, 2020; YOUNG, 2000). Cada vez mais, os laboratórios têm sido 

desafiados a se tornarem ainda mais efetivos e eficientes, mantendo os requisitos de qualidade 

e atendendo às expectativas dos clientes e dos serviços de saúde, o que tem sido evidenciado 

durante este período de pandemia (SIMONS; CAPRARO, 2020). 

A organização do sistema de apoio diagnóstico com centralização das análises 

laboratoriais têm sido a solução adotada para evitar sistemas fragmentados, operando com baixa 

escala, o que gera implicações negativas na eficiência econômica e na qualidade dos serviços 

(MENDES, 2011). O Manual de Apoio aos Gestores do SUS: Organização da Rede de 

Laboratórios Clínicos (2002) afirma que a falta de planejamento nos serviços de patologia 

clínica pode resultar na ociosidade acentuada dos aparelhos, ausência de controle de qualidade, 

precário controle de almoxarifado, solicitação desnecessária de exames, desperdício de 

material, utilização de técnicas ultrapassadas e despreparo dos profissionais, o que pode levar 

a serviços de alto custo, baixa produtividade e baixa confiabilidade. 

A centralização das análises laboratoriais permite um melhor aproveitamento dos 

recursos humanos e materiais, maior produtividade, redução de custos (devido ao aumento da 

economia de escala), uniformização da oferta de exames, padronização das atividades e 

elevação da qualidade (BRASIL, 2002; MENDES, 2011). Além disso, o aumento da escala 

torna acessível o uso de equipamentos de laboratório cada vez mais automatizados (SEKI et al., 

2003), o que contribui para a realização de exames com maior reprodutibilidade, menor 

introdução de incertezas, maior qualidade e confiabilidade. 

Este modelo beneficia desde a população usuária dos serviços de saúde, passando pelos 

profissionais de laboratório, até à própria instituição. Primeiramente, a população passa a ter 

um melhor acesso aos exames laboratoriais, com postos de coleta mais próximos de sua 

residência e oferta de uma carteira de serviços mais uniforme e completa. Com o aumento da 
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escala e maior adesão à exames totalmente automatizados, os profissionais ficam menos 

expostos a acidentes de trabalho e sofrem menos com lesões por esforço repetitivo, além de 

trabalharem com técnicas mais padronizadas e reprodutíveis, o que eleva o padrão de qualidade 

das análises. Isto beneficia não só os profissionais de laboratório, que passam a desfrutar de 

maior segurança para a liberação dos laudos, como também a população, que passa a contar 

com exames de maior qualidade, assim como a própria instituição, cuja reputação passa a 

transmitir maior confiança. Além disso, a instituição passa a ganhar com a economia de escala 

e com o melhor aproveitamento dos recursos humanos e materiais, evitando o desperdício e 

executando mais exames a um menor custo. 

Na centralização das análises laboratoriais na Superintendência Regional de Saúde 

Sudoeste do Distrito Federal, o componente que apresentou melhor grau de implantação foi a 

Coleta de Amostras. Este componente é essencial para o sucesso do modelo de centralização 

das análises, uma vez que constitui a porta de acesso dos pacientes para utilização de toda a 

cadeia de serviços que compõe a atenção laboratorial (FAGG et al., 1999; MENDES, 2011). 

Neste sentido, a análise da dimensão Acessibilidade foi fundamental para o resultado do 

componente Coleta de Amostras, uma vez que avaliou a distribuição adequada de postos de 

coleta pelo território, o horário de atendimento ao público e a comunicação dos postos de coleta 

com o Laboratório. Dessa forma, o grau de implantação do componente Coleta de Amostras 

está estreitamento relacionado com o bom resultado da dimensão Acessibilidade, uma vez que 

ela foi a que mais contribuiu para a pontuação deste componente, o que corrobora com os 

achados de outros autores (FAGG et al., 1999; MENDES, 2011). 

Embora o componente Coleta de Amostras tenha sido o único que obteve grau de 

implantação satisfatório, ele não foi o que mais contribuiu para o alcance do grau de 

implantação da intervenção. Este papel foi desempenhado pelo componente Processamento de 

Exames Laboratoriais, que representou 57% de toda a pontuação alcançada na intervenção. Isto 

pode ser explicado pela quantidade de indicadores relacionados ao componente Processamento 

de Exames Laboratoriais e pelo peso que eles representam para o alcance final dos resultados 

da intervenção, conforme demonstrado na Matriz de Relevância (figura 6). 

No componente Processamento de Exames Laboratoriais, houve destaque para o 

resultado da dimensão Qualidade Técnico-Científica, onde foram avaliados indicadores 

relacionados à qualidade das amostras e qualidade dos exames, questões cruciais em se tratando 

de exames de laboratório. Neste quesito, a própria implementação da intervenção proporcionou 

investimentos em automação para o Laboratório, o que por si só já promove maior 
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reprodutibilidade, confiabilidade e qualidade na realização das análises (BOERAS; 

NKENGASONG; PEELING, 2017; SIMONS; CAPRARO, 2020). Além disso, o investimento 

no incremento de profissionais no laboratório, que proporcionou não só aumento da mão de 

obra como também a implementação do Sistema da Qualidade, tiveram papéis fundamentais 

no resultado desta dimensão. Com este advento, foi possível se investir na qualificação 

profissional e na padronização dos processos analíticos, pontos chave para o sucesso do modelo 

laboratorial centralizado segundo (SIMONS; CAPRARO, 2020). 

Apesar dos avanços observados com a capacitação da mão de obra e implementação do 

Sistema da Qualidade no Laboratório, esta evolução não foi igualmente observada no âmbito 

do componente Coleta de Amostras. Além disso, embora a dimensão Qualidade Técnico-

Científica tenha apresentado um bom desempenho no componente Processamento de Exames 

Laboratoriais, chama a atenção o resultado nulo dos indicadores relativos à presença de 

Controle de Qualidade Interno e Externo, uma vez que se trata de um requisito regulamentar na 

área laboratorial (BRASIL, 2005).  

Sobre a infraestrutura, é consenso entre os autores que o sistema informatizado é um 

ponto crucial para a implantação do modelo de centralização das análises em uma rede 

laboratorial (FAGG et al., 1999; MENDES, 2011; SEABERG; STALLONE; STATLAND, 

2000; SIMONS; CAPRARO, 2020; YOUNG, 2000). FAGG et al. (1999) e YOUNG  (2000) 

chegam a concluir que o sistema informatizado é um fator decisivo para a adoção deste modelo. 

Embora a SES-DF possua um sistema de laboratório que proporcionou a centralização das 

análises, este sistema apresenta uma série de limitações, além de falta de atualização, o que 

restringe o avanço da intervenção.  

Ainda sobre a infraestrutura, foi observado que os indicadores relacionados à estrutura 

física do laboratório, no que se refere à presença de computadores, equipamentos, instrumentos 

e refrigeradores disponíveis em quantidade suficiente para a execução da rotina de análises, não 

apresentaram bons resultados. Para a adequada estruturação do modelo laboratorial 

centralizado, um dos primeiros fatores que precisam ser adequados é estrutura física do 

laboratório (FAGG et al., 1999). A insuficiência destes aparelhos no Laboratório responsável 

pela realização das análises promove uma limitação na capacidade operacional toda a rede 

laboratorial, o que acaba por comprometer o próprio modelo centralizado. Estes dois fatores 

relacionados à infraestrutura estão refletidos na pontuação da dimensão Adequação do 

componente Processamento de Exames Laboratoriais, cujo resultado foi de apenas 39%. 
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No que se refere ao Transporte de Amostras, nenhum dos indicadores atingiu 100% da 

pontuação, o que demonstra que não há nenhum processo completamente estruturado neste 

componente. Estes resultados podem estar relacionados à inconstância quanto à disponibilidade 

de carro e motorista para realizar o transporte das amostras, o que ocasiona risco de 

cancelamento da coleta de amostras por falta de transporte, além de uma série de precariedades 

encontradas, como utilização de veículo doméstico, falta de pessoal habilitado e rota de 

recolhimento muito longa, comprometendo o horário de entrega das amostras no laboratório, o 

que pode inviabilizar a realização dos exames. Adicionalmente, o processo de transporte das 

amostras não se encontra validado, situação que interfere em todos os indicadores da dimensão 

Qualidade Técnico-Científica deste componente. Assim como o sistema informatizado, o 

Transporte de Amostras é um fator essencial para o sucesso do sistema logístico de um modelo 

laboratorial centralizado (MENDES, 2011; SIMONS; CAPRARO, 2020). 

Dessa forma, para se avançar na intervenção e fortalecer o processo de centralização das 

análises laboratoriais na Superintendência Regional de Saúde Sudoeste do Distrito Federal, há 

várias questões ainda que precisam ser trabalhadas. No componente Coleta de Amostras, a 

implantação do Sistema da Qualidade e a capacitação dos profissionais são pontos importantes 

a serem observados. Além disso, é preciso atentar para os espaços físicos das salas de coleta e 

promover melhorias naquelas que não apresentam instalações adequadas. 

No transporte de amostras, a validação do processo irá contribuir para a melhoria de 

todos os indicadores da dimensão Qualidade Técnico-Científica. Neste componente, também é 

importante que os gestores atentem para a necessidade de consolidação do transporte em si, 

assegurando motoristas de forma regular, empregando veículos apropriados e profissionais 

capacitados para a realização de tal atividade, além de rota condizente com um tempo de 

transporte que não comprometa a qualidade das amostras. Esta é uma etapa vital, uma vez que 

comunica os dois pontos extremos da rede laboratorial e é responsável pelo próprio 

funcionamento do modelo centralizado, uma vez que sem o transporte das amostras, a 

centralização das análises se tornaria inconcebível (MENDES, 2011; SIMONS; CAPRARO, 

2020). Além disso, a qualidade das análises depende diretamente da qualidade das amostras 

que são entregues para processamento, sendo importante atentar para as condições em que está 

ocorrendo o transporte, além de assegurar os parâmetros mínimos exigidos pelas Boas Práticas 

de Laboratório (BRASIL, 2005).  

  No que se refere ao componente Processamento de Exames Laboratoriais, para 

melhoria da dimensão Qualidade Técnico-Científica, é importante se investir na 
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disponibilização dos Controle de Qualidade Interno e Externo para uso em rotina. Além disso, 

no quesito infraestrutura, é preciso promover melhorias no sistema informatizado, que é outro 

pilar essencial para o funcionamento do modelo laboratorial centralizado (FAGG et al., 1999; 

MENDES, 2011; SEABERG; STALLONE; STATLAND, 2000; SIMONS; CAPRARO, 2020; 

YOUNG, 2000). Associado a isso, se faz necessário equipar os laboratórios com computadores, 

equipamentos, instrumentos e refrigeradores em quantidade suficiente para a execução da rotina 

de análises. Todas essas ações devem convergir para a consolidação da intervenção e para o um 

ganho de qualidade, segurança e confiabilidade dos exames oferecidos à população. 

  



80 
 

 
 

REFERÊNCIAS 

 

BOERAS, D. I.; NKENGASONG, J. N.; PEELING, R. W. Implementation science: the 

laboratory as a command centre. Current Opinion in HIV and AIDS, v. 12, n. 2, p. 171–

174, mar. 2017.  

BRASIL. Manual de apoio aos gestores do SUS: organização da rede de laboratórios 

clínicos. Ministério da Saúde. Secretaria de Assistência à Saúde. Departamento de 

Descentralização da Gestão da Assistência. Brasília, DF: Editora MS, 2002.  

BRASIL. PORTARIA GM/MS No 2031, de 23 de setembro de 2004. Dispõe sobre a 

organização do Sistema Nacional de Laboratórios de Saúde Pública. Diário Oficial da União. 

2004.  

BRASIL. Resolução de Diretoria Colegiada-RDC no 302, de 13 de outubro de 2005. Dispõe 

sobre o Regulamento Técnico para funcionamento de Laboratórios Clínicos. Diário Oficial 

da União. 2005, p. 17.  

BRITO, C. B. M. DE et al. Plano Distrital de Saúde 2016-2019, mar. 2016.  

CATES/SAIS/SES. Circular 7609762 SEI-GDF no 2/2018 - SES/SAIS/CATES, 30 abr. 

2018.  

CHAMPAGNE, F. et al. A Avaliação no Campo da Saúde: conceitos e métodos. In: 

Avaliação: conceitos e métodos. 22. ed. Rio de Janeiro, RJ: Editora Fiocruz, 2011. v. 28p. 

41–60.  

CHURCH, D. L.; HALL, P. Centralization of a regional clinical microbiology service: The 

Calgary experience. v. 10, n. 6, p. 11, dez. 1999.  

CONTANDRIOPOULOS, A.-P. et al. A Avaliação na Área da Saúde: Conceitos e Métodos. 

In: Avaliação em saúde: dos modelos conceituais à prática na análise da implantação de 

programas. 20. ed. [s.l.] Editora FIOCRUZ, 1997. p. 29–48.  

DENIS, J.-L.; CHAMPAGNE, F. Análise da Implantação. In: Avaliação em saúde: dos 

modelos conceituais à prática na análise da implantação de programas. 20. ed. [s.l.] 

Editora FIOCRUZ, 1997. p. 49–88.  

DIRASE/SRSSO/SES. Despacho 8092793 SEI-GDF SES/SRSSO/DIRASE, 15 maio 2018.  

DISTRITO FEDERAL. DECRETO No 39.546, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2018. Aprova o 

Regimento Interno da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Diário Oficial do 

Distrito Federal. 2018.  



81 
 

 
 

DONABEDIAN, A. The Seven Pillars of Quality. Arch. Pathol. Lab. Med, v. 114, nov. 

1990.  

FAGG, K. L. et al. Laboratory restructuring in metropolitan Edmonton: a model for 

laboratory reorganization in Canada. Clinica Chimica Acta, v. 290, n. 1, p. 73–91, dez. 1999.  

FRIAS, P. G. DE et al. Atributos da Qualidade em Saúde. In: Avaliação em Saúde: Bases 

Conceituais e Operacionais. Rio de Janeiro: MedBook, 2010. p. 196.  

GEDIAG/DUAEC/SAIS/SES. Análise de dados estatísticos e produtividade das unidades 

laboratoriais. Brasília, DF: SES-DF, nov. 2019.  

JORGE, M. J. et al. Organização e desempenho: avaliação da centralização da patologia do 

INCA-Brasil. Revista de Administração de Empresas, v. 54, n. 6, p. 681–691, dez. 2014.  

MENDES, E. V. As Redes de Atenção à Saúde: Revisão Bibliográfica, Fundamentos, 

Conceito e Elementos Constitutivos. In: MENDES, E. V. (Ed.). . As Redes de Atenção à 

Saúde. 2. ed. Brasília, DF: Organização Pan-Americana de Saúde, 2011. p. 61–208.  

MONTEIRO, R. M. S.; CAIXETA, R. C.; SOARES, A. C. Anexo MSQ GQ - Matriz de 

Treinamentos Documentos da  Qualidade, 2018a.  

MONTEIRO, R. M. S.; CAIXETA, R. C.; SOARES, A. C. MSQ GQ - Manual do Sistema 

da Qualidade, 24 set. 2018b.  

PARKER, M. T. Effects of centralization on laboratory services. Journal of Clinical 

Pathology, v. 24, n. 8, p. 769–769, 1 nov. 1971.  

ROSSI, P. H.; LIPSEY, M. W.; FREEMAN, H. E. Evaluation: a systematic approach. 7th 

ed ed. Thousand Oaks, CA: Sage, 2004.  

SEABERG, R. S.; STALLONE, R. O.; STATLAND, B. E. The Role of Total Laboratory 

Automation in a Consolidated Laboratory Network. Clinical Chemistry, v. 46, n. 5, p. 751–

756, 1 maio 2000.  

SEKI, M. et al. A inovação de valores nos laboratórios clínicos. Jornal Brasileiro de 

Patologia e Medicina Laboratorial, v. 39, n. 3, set. 2003.  

SIMONS, C. C.; CAPRARO, G. A. Centralization versus Decentralization of Clinical 

Microbiology Laboratory Services: One More Choice To Make During a Global Pandemic. 

Clinical Microbiology Newsletter, v. 42, n. 23, p. 187–191, dez. 2020.  

VUORI, H. A Qualidade da Saúde. Seminário de avaliação dos serviços de saúde - 

Aspectos metodológicos, OPAS, Escola Nacional de Saúde Pública, nov. 1988.  

YOUNG, D. S. Laboratory Automation: Smart Strategies and Practical Applications. Clinical 

Chemistry, v. 46, n. 5, p. 740–745, 1 maio 2000.   



82 
 

 
 

APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO GESTOR LABORATÓRIO 

 

Questão Pergunta Resposta 

1 

Há computador com sistema informatizado 

em quantidade suficiente para o 

recebimento das amostras? 

(      ) Sim 

(      ) Não 

2 

Há computador com sistema informatizado 

em quantidade suficiente para a rotina de 

execução dos exames? 

(      ) Sim 

(      ) Não 

3 

Os resultados dos exames são entregues aos 

pacientes (seja em formato impresso ou 

digital)? 

(      ) Sim 

(      ) Não 

4 
Os resultados dos exames são liberados antes 

da consulta médica do paciente? 

(      ) Sim 

(      ) Não 
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5 
Todos os exames solicitados pelos médicos 

são realizados? 

(      ) Sim, 100% dos exames solicitados são realizados 

(      ) 75% a 99,9% dos exames solicitados são realizados 

(      ) 50% a 74,9% dos exames solicitados são realizados 

(      ) 25% a 49,9% dos exames solicitados são realizados 

(      ) menos de 25% dos exames solicitados são 

realizados 

6 
Há EPI (luvas e óculos de proteção) disponível 

para realizar a triagem das amostras? 

(      ) Sempre 

(      ) Muitas vezes 

(      ) Às vezes 

(      ) Raramente 

(      ) Nunca 

7 
Há centrífugas em quantidade suficiente para 

realizar a triagem das amostras? 

(      ) Sim 

(      ) Não 

8 

Há recursos humanos em quantidade 

suficiente para realizar o recebimento e 

triagem das amostras? 

(      ) Sim 

(      ) Não 
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9 

Assinalar quantos dos itens abaixo estão 

presentes na sala utilizada para a triagem de 

amostras: 

-Pia; 

- Climatização (ar-condicionado); 

- Mobiliário adequado; 

- Espaço apropriado. 

(      ) Todos os itens estão presentes 

(      ) 3 dos 4 itens estão presentes 

(      ) 2 dos 4 itens estão presentes 

(      ) 1 dos 4 itens estão presentes 

(      ) Nenhum dos itens está presente 

10 
Há kits diagnósticos, reagentes e consumíveis 

disponíveis para a execução dos exames? 

(      ) Sempre 

(      ) Muitas vezes 

(      ) Às vezes 

(      ) Raramente 

(      ) Nunca 

11 
Há EPI (luvas e óculos de proteção) disponível 

para a execução dos exames? 

(      ) Sempre 

(      ) Muitas vezes 

(      ) Às vezes 

(      ) Raramente 

(      ) Nunca 

12 
Há equipamentos e instrumentos em 

quantidade suficiente para processar a 

(      ) Sim 

(      ) Não 
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quantidade de amostras recebidas 

diariamente? 

13 
Há refrigeradores em quantidade suficiente 

para o armazenamento de amostras? 

(      ) Sim 

(      ) Não 

14 

Há refrigeradores  em quantidade suficiente 

para o armazenamento de kits diagnósticos e 

reagentes? 

(      ) Sim 

(      ) Não 

15 

Há recursos humanos em quantidade 

suficiente para a execução dos exames e 

liberação dos laudos? 

(      ) Sim 

(      ) Não 

16 

Assinalar quantos dos itens abaixo estão 

presentes nos laboratórios: 

-Pia; 

- Climatização (ar-condicionado); 

- Mobiliário adequado; 

- Espaço apropriado. 

(      ) Todos os itens estão presentes 

(      ) 3 dos 4 itens estão presentes 

(      ) 2 dos 4 itens estão presentes 

(      ) 1 dos 4 itens estão presentes 

(      ) Nenhum dos itens está presente 

17 
É disponibilizado pela SES-DF reagente para 

realização de Controle de Qualidade Interno? 

(      ) Sim 

(      ) Não 
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18 
É disponibilizado pela SES-DF reagente para 

realização de Controle de Qualidade Externo? 

(      ) Sim 

(      ) Não 
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APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO GESTOR POSTO DE COLETA 

 

Questão Pergunta Resposta 

1 Qual o horário de abertura do posto de coleta? 

(      ) 7h ou antes 

(      ) Entre 7h e 7h30  

(      ) Entre 7h30 e 8h 

(      ) Entre 8h e 8h30 

(      ) Depois de 8h30 

2 
Durante quanto tempo o posto fica aberto para 

realizar coleta de amostras? 

(      ) Acima de 2 horas 

(      ) Entre 1 hora e 2 horas 

(      ) Menos de 1 hora 

3 
Há computador disponível com sistema 

informatizado? 

(      ) Sim 

(      ) Não 

4 
Há veículo disponível para realizar o transporte 

das amostras? 

(      ) Sempre 

(      ) Muitas vezes 

(      ) Às vezes 

(      ) Raramente 

(      ) Nunca 
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5 
Há motorista disponível para realizar o 

transporte das amostras? 

(      ) Sempre 

(      ) Muitas vezes 

(      ) Às vezes 

(      ) Raramente 

(      ) Nunca 

6 
Há caixa térmica disponível para realizar o 

transporte das amostras? 

(      ) Sim 

(      ) Não 

7 
Há material de coleta disponível para realizar a 

coleta das amostras? 

(      ) Sempre 

(      ) Muitas vezes 

(      ) Às vezes 

(      ) Raramente 

(      ) Nunca 

8 
Há EPI (luvas e óculos de proteção) disponível 

para realizar a coleta das amostras? 

(      ) Sempre 

(      ) Muitas vezes 

(      ) Às vezes 

(      ) Raramente 

(      ) Nunca 

9 

Há recursos humanos em quantidade suficiente 

para o horário de funcionamento do posto de 

coleta (parâmetro para UBS tipo 2: no mínimo 

(      ) Sempre 

(      ) Muitas vezes 

(      ) Às vezes 
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AOSD 40h/semana; parâmetro para UBS tipo 1: 

equipe ESF)? 

(      ) Raramente 

(      ) Nunca 

10 

Assinalar quantos dos itens abaixo estão 

presentes na sala utilizada para a coleta de 

amostras: 

-Pia; 

- Boxes para coleta individual de pacientes; 

- Mobiliário adequado; 

- Espaço apropriado. 

(      ) Todos os itens estão presentes 

(      ) 3 dos 4 itens estão presentes 

(      ) 2 dos 4 itens estão presentes 

(      ) 1 dos 4 itens estão presentes 

(      ) Nenhum dos itens está presente 
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APÊNDICE C - QUESTIONÁRIO PROFISSIONAIS LABORATÓRIO 

 

Questão Pergunta Resposta 

1 

Os procedimentos de preparação e 

armazenamento das amostras são realizados 

conforme POP? 

(      ) Sim 

(      ) Não 

2 

As amostras de soro ou plasma são analisadas 

em até 2 horas após a separação do 

soro/centrifugação? 

(      ) Sim 

(      ) Não 

(      ) Não se aplica 

3 

As amostras de sangue total são mantidas 

sob refrigeração até a realização dos 

exames? 

(      ) Sim 

(      ) Não 

(      ) Não se aplica 

4 
É realizado Controle de Qualidade Interno 

regularmente? 

(      ) Sim 

(      ) Não 

5 
É realizado de Controle de Qualidade Externo 

regularmente? 

(      ) Sim 

(      ) Não 

6 Os exames são executados conforme POP? 
(      ) Sim 

(      ) Não 

7 

Os procedimentos de repetição de exames e 

confirmação de resultados são realizados 

conforme POP? 

(      ) Sim 

(      ) Não 

8 
A liberação dos laudos é realizada conforme 

POP? 

(      ) Sim 

(      ) Não 
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APÊNDICE D - QUESTIONÁRIO PROFISSIONAIS RECEPÇÃO E TRIAGEM  
 

Questão Pergunta Resposta 

1 
As amostras são entregues no laboratório em 

menos de 1 hora após a coleta? 

(      ) Sim 

(      ) Não 

2 
Os procedimentos de recebimento e triagem 

das amostras são realizados conforme POP? 

(      ) Sim 

(      ) Não 

3 
As amostras são centrifugadas em até 1 hora 

após a coleta? 

(      ) Sim 

(      ) Não 

4 

As amostras são distribuídas para os 

laboratórios em menos de 2 horas após 

centrifugação? 

(      ) Sim 

(      ) Não 
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APÊNDICE E - QUESTIONÁRIO PROFISSIONAIS PROFISSIONAIS COLETA 
 

Nº Pergunta Resposta 

1 

Os profissionais da coleta são informados sobre 

os exames realizados pelo laboratório e aqueles 

que não estão sendo realizados? 

(      ) Sempre 

(      ) Muitas vezes 

(      ) Às vezes 

(      ) Raramente 

(      ) Nunca 

2 

Os pacientes são informados sobre exames que 

foram solicitados e que não sejam realizados 

pelo laboratório? 

(      ) Sim 

(      ) Não 

3 

As amostras coletadas são enviadas ao 

laboratório acompanhadas de mapa de 

trabalho (seja mapa impresso ou no sistema)? 

(      ) Sempre 

(      ) Muitas vezes 

(      ) Às vezes 

(      ) Raramente 

(      ) Nunca 

4 
O procedimento de coleta de amostras é 

realizado conforme POP? 

(      ) Sim 

(      ) Não 

5 
As amostras coletadas são identificadas com 

etiquetas com código de barras? 

(      ) Sempre 

(      ) Muitas vezes 

(      ) Às vezes 

(      ) Raramente 

(      ) Nunca 

6 

As amostras enviadas para o laboratório são 

organizadas em caixa de transporte conforme 

protocolo de validação? 

(      ) Sim 

(      ) Não 
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ANEXO A - RELAÇÃO DE EXAMES DO LABORATÓRIO DA POLICLÍNICA DE 

TAGUATINGA 
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