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Há riscos?

• “Estudo multi-institucional demonstrou que 13% dos pacientes foram mal 
classificados com base em resultados de tempo de protrombina obtidos por 
dispositivos TLRs. 

• O mesmo problema afeta pacientes que obtiveram resultados errôneos de 
glicemia, exames realizados pelo mesmo método em unidade de terapia intensiva

• Em contraste com a situação encontrada em laboratórios centrais, onde os erros 
predominantemente ocorrem nas fases pré e pós-analíticas, os erros na realização 
dos TLRs ocorrem primariamente na fase analítica. Isso pode estar relacionado ao 
envolvimento de pessoal sem treinamento laboratorial, mas também a limitações e 
mal uso dos TLRs em condições ambientais não favoráveis

Plebani M. Does POCT reduce the risk of error in laboratory testing? Clinica Chimica Acta 2009;204:59–64.



GLICOSÍMETROS - Há riscos?

• Em 2007 a Netherlands Society for Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (NVKC) 
analisou relatórios de incidentes relacionados ao uso de glicosímetros em vários 
hospitais holandeses. Concluíram que, na maioria dos casos, o uso incorreto dos 
glicosímetros era a causa destes incidentes. Esta constatação enfatiza a necessidade de 
se respeitar os requisitos de qualidade para uso dos TLR.

DE VRIES et al. Results of a survey among GP practices on how they manage patient safety aspects related to point-of-care testing in every day practice BMC Family Practice (2015) 16:9.

• Desde a década de 90 até 2010, milhares de incidentes, incluindo mortes, têm sido 
registrados pelo FDA, especialmente com o uso de glicosímetros, que representam os 
dispositivos mais utilizados de TLRs, embora sejam também os que apresentam maior 
número de reclamações. 

Lippi G , Plebani M, FavaloroJ, Trenti T. Laboratory testing in pharmacies. Clin Chem Lab Med 2010;48(7):943–953
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Há riscos?

Causas de erros mais comumente observadas no uso de 
TLRs

Demers LM. Regulatory issues in point of care testing. In: Price CP, Hicks JM,editors. Point of care testing. Washington DC: AACC Press; 1999. p. 102–5
PLEBANI, M. Does POCT reduce the risk of error in laboratory testing ? Clin Chim Acta. 2009 Jun;404(1):59-64.



A QUALIDADE DOS DISPOSITIVOS



Glicosímetros para uso hospitalar

• 2013– ISO 15.197 - Variação máxima
• ≥ 95% dos resultados com variação inferior a 15 mg/dL para resultados abaixo de 100 mg/dL;

• ≥ 95% dos resultados com variação inferior a 15% quando os resultados forem superiores a 100 mg/dL;

• 99% dos resultados devem situar-se entre as zonas A e B da grade de erro para DM tipo 1.

• A: Variação da GS menor que 20% ou valor < 70 mg/dl; 

• B: variação >20% não leva a tratamento ou tto benigno; 

• C: Correção de níveis aceitáveis de glicose; 

• D: Falha na detecção de níveis que necessitam de intervenção; 

• E: Tratamento inadequado(i.e., tratamento oposto do requerido.

• 2013 – CLSI Guideline POCT12 
• Variação máxima 

• ≥ 95% dos resultados com variação inferior a 12 mg/dL para resultados abaixo de 100 mg/dL;

• ≥ 95% dos resultados com variação inferior a 12,5% quando os resultados forem superiores a 100 mg/dL;

• ≥ 98% dos resultados com variação inferior a que 15 mg/dL para resultados de 75 mg/dL;

• ≥ 98% dos resultados com variação inferior a 20%, quando os resultados forem ≥75 mg/dL











Já existem normas internacionais
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O que vemos em outros países?

Zaninotto M et al. Quality performance of laboratory testing in pharmacies: a collaborative evaluation. Clin Chem Lab Med 2016; 54(11): 1745–1751
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LABORATÓRIOS DEVE TER PROCESSOS QUE ASSEGUREM A CONFIABILIDADE 
e a QUALIDADE DO CUIDADO , INDEPENDENTE DO LOCAL ONDE SEJAM 

REALIZADOS OS EXAMES



US Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) – deficiencies waiver tests : 

• Not having the manufacturer’s instructions;
• Not performing QC as directed by the manufacturer;
• Not reporting patient test results correctly;
• Not storing and handling the reagents properly 

These deficiencies can result in patient harm from 
testing errors 



US Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) – 2014 – Novos protocolos de interpretação da CLIA:

Princípio de Gerenciamento de Riscos

Opções para Controle de Qualidade



POCT ou TLRs ou TLPs

“Vários tópicos como econômicos, clínicos e regulatórios 
devem ser avaliados antes dessa oportunidade se constituir 
em vantagem real para pacientes e todo o sistema de saúde.”
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