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POVO 

também sao os falsários 

e não apenas os operários 

povo 

também sao os sifil{ticos 

nao so atletas e pol{ticos . .. 

O povo, no entanto, nao e o cao 

e o patrão 

- o lobo. Ambos são povo. 

E o povo sendo amb{guo 

é o seu próprio cão e lobo. 

(Affonso Romano de Sant'Anna) 
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RESUMO 

Durante seis meses, os labora1~rios de saúde loca 

lizados em Florianopolis, Santa Catarina, foram submetidos 

a uma avaliação externa de qualidade. Esta avaliação cons

tou da análise da concordância de resultados de exames exe

cutados para o diagnóstico da sífilis, pela técnica do VDRL. 

Os resultados foram compa.r.ados com os padrões, sendo os la

boratórios classificados segundo a performance apresentada. 

Foi também realizado um levantamento em todos os laborató -

rios e analisados a formação do pessoal, equipamentos e ou

tras condições que poderiam influir, direta ou indiretamen

te, na qualidade dos exames. 

A expectativa de que, na avaliação destes labora

tórios, fossem encontrados resultados satisfatórios na qu~ 

lidade dos exames não se concretizou, havendo deficiências 

a serem corrigidas. 

Considerando-se a determinação da percentagem de 

concordância nos exames qualitativos pelo VDRL nestes labo

ratórios e a análise das variáveis intervenientes nos resul 

tados, sugere-se a implantação de programas de controle de 

qualidade interno e de avaliação de qualidade externa. 
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SUMMARY 

For six consecutive months, the health laboratories 

in Florianópolis, 
\ .· 

Santa Catarina, have been under an externai 

qualíty assessment. This assessment was composed of an 

analysis of the combination of results of other exams 

previously prepared to diagnose syphylis using the VDRL test. 

The results were compared with patterns, ~nd the laboratories 

classified according to their performances. 

An evaluation was also prepared among all the 

laboratories where the formation and qualification of 

personnel were both analysed, as well as, the equipment and 

any other externa! condition which might have influenced 

direct or indirectly on the quality of the exams. 

There was an expectatiorr that through tire evaluation 

of such labotories the VDRL test results which could be found 

would be satisfactory; nevertheless this did not come true. 

Defficiencies were found which need immediate 

correction. 

Considering the determination of the percentage 

of combination in these qualitative exams done by the VDRL 

test in those laboratories; the analysis of the intervining 

variables on the results we suggest an immediate 

implementation of some sort of internai quality control 

program as well as the externai quality assessment. 
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1. CONSIDERAÇOES GERAIS 

~ fato inconteste que ~s doenças sexualmente trans 

mitidas (DST) continuam a fazer vítimas em todos os estra

tos da sociedade. Entende-se por vítima a pessoa acometida 

de qualquer destas doenças, em qualquer grau de patogenici

dade e que ocasione impedimento total ou parcial às ativida 

des funcionais orgânicas. 

A gonorréia e a sÍfilis sao as duas doenças desse 

genero que apresentam a maior incidência e prevalência, den 

tre todas. O arsenal terapêutico não foi suficiente, ao lon 

go dos anos, para impedir a profusão destes males. Ao con 

trârio, a falsa noçao de que o controle medicamentoso seria 

o bastante para a sua diminuição, ou até mesmo a erradica -

çao, contribuiu para que se descuidasse de medidas preventi 

vas. Houve,por isso, fases de decréscimo nas DST, seguidas 

de picos, não suficientemente explicados. 

No caso particular da sífilis, o avanço científi

co e tecnolÓgico permitiu que se aperfeiçoassem os métodos 

de diagnóstico e se conhecesse muito mais sobre o problema. 

Isto não resultou, todavia, numa vitória efetiva sobre este 

mal. A disseminação de conhecimentos permite que, hoje, a 

sífilis não seja mais conhecida como um estigma social, mas 

sim como um problema de saúde pÚblica e, como tal, afeto. a 

qualquer parcela da coletividade. 

O diagnóstico correto da sífilis é o primeiro e 

principal passo na diminuição da cadeia epidemiolÓgica. Pa

ra isso se faz necessário o conhecimento amplo da doença, 

de sua epidemiologia, das medidas de controle, dos métodos 

de diagnóstico disponíveis e de sua evolução. A contribui

çao laboratorial é de fundamental importância no controle 
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da sífilis, mas há necessidade de que os resultados de exa-

mes sejam seguros. Por meio do controle de qualidade, pode

se saber se o laboratório está realmente filtrando os casos 

existentes, através de um diagnóstico preciso, ou então, se 

está se perdendo em escala fora de limites aceitáveis de· er 

ro. 

A suspeita de qualquer problema em relação ao 

diagnóstico laboratorial abre um campo de investigação va-

lioso, que deve ser ampliado, analisado e dissecado para 

que se estabeleçam parâmetros de controle de qualidade. 

2. - A SÍfilis 

A sífilis ou lues é uma doença exclusivamente hu-

mana, de caráter cosmopolita. A transmissão ocorre por con

tágio direto na grande maioria dos casos. O contato da pele 

com mucosa - coito em todas as suas formas - ou o contato 
. . 

acidental - infecção nos dedos dos trabalhadores em saúde -

são as maneiras de se adquirir esta doença. O contágio indi 

reto, de difÍcil comprovação, através de toalhas ou objetos 

molhados ou Úmidos, utilizados logo após o contato com le

sões ricas de treponemas, também pode ocorrer. Transfusões 

de sangue e a infecção intra-uterina (sÍfilis congênita) 

sao as outras maneiras de instalação da sífilis no organis-

mo. 

O treponema atravessa a mucosa ou a pele com solu-

çao de continuidade (lesão) e passa ao sangue poucas horas 

- -depois, alcançando todos os orgaos. Nas semanas seguintes, 

progressivamente, dá-se o aparecimento das primeiras evidências 

clÍnicas e soro1Ógicas. Tanto o cancro dur.) como a adenopatia 



4 

regional (adenopatia satélite) curam-se espontaneamente, em 

um prazo que varia de 2 a 6 semanas. O período de incuba-

çao, no entanto, pode variar de 15 a 90 dias. 

Com o 'desaparecimento d~s manifestações dermatolÓ 

gicas, inicia-se uma etapa de latência, estando ausenteqUal 

.quer sintomatologia clínica. Um terço dos pacientes, no en

tanto, não apresenta período de latência entre os estágios 

primário e secundário. Os exames sorolÓgicos se tornam pos! 

-tivos a partir da terceira, quarta ou quinta semana apos o 

contágio. 

A Organização Panamericana de Saúde (OPS) 58 consi 

dera como sífilis latente precoce a que for descoberta nos 

primeiros 4 anos a partir da infecção, e sífilis tardia la

tente a que possue uma duração de 4 anos ou mais. No entan

to, investigações epidemiolÓgicas recentes demonstram que 

somente a sífilis com menos de um ano de duração é capaz de 

. . d 77 p - - . d ser transm1t1 a . or esta razao, e justo que se cons1 ere 

como sífilis latente precoce somente os casos que 

menos de 1 ano de duração. 

possuem 

A classificação adotada pelo Ministério da Saúde 

do Brasil é a seguinte 49 a) recente sífilis primária. e 

secundária - Sl/S2; b) tardia (ST) - casos as sintomátiCos 

com sorologia positiva e as diversas manifestações tardias 

da moléstia; c) congênita (SC) - casos de sífilis com ou 

sem manifestações clÍnicas, com sorologia positiva em meno-

res de 10 anos de idade. 

Ao se analisar o curso evolutivo da sífilis, e ne 

cessário a consider3&io de fatores, tais como: 

a) tipo da infecção - sintomática ou assintomáti-

ca; 

b) as características do agente causador - viru -
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l~ncia, tropismo, etc~; 

c) a raça ~ os negros têm predisposição às formas 

cardio-vasculares; os brancos, às nervosas; 

d) a idade; 

e) o sexo; 

f) fatores conexos - gravidez, por exemplo, e 

g) o tratamento. 

A epidemiologia da sífilis, de uma maneira geral, 

é dependente de fatores locais e padrões sociais de compor

tamento, os quais são formados pela qualidade do diagnósti

co, terap~utica, educação e facilidades disponíveis no con

trole54. O fato mais importante, todavia, é o número de ca

sos secundários derivados dos casos iniciais sem tratamento. 

Para cada 1.000 casos iniciais sem tratamento, produzir-se

-ão 1.150 casos novos com 1.000 residuais em 11 semanas e 

1.222 casos novos com 2.150 residuais em 22 semanas85 • 

2.1 - A SÍfilis no Brasii e em Outros Países 

Desde que Paul I da RÚssia fundou o primeiro hos

pital para o tratamento da sífilis, as estatísticas apon -

tam altos e baixos no combate a esta moléstia. A história 

registra que figuras notáveis como Moliere, Baudelaire, 

Dostoievski, Nietszche, Van Gogh, Goya, Beethov~n, Henry 

111 d F L - X t f .. . 84 a rança, eao e tan os outros oram suas v1t1mas • 

BELDA e CATTAPAN9 sao incisivos ao afirmarem que 

"após mais de vinte anos de seu ressurgimento, as doenças 

sexualmente transmitidas, em que pesem os progressos epide

miolÓgicos; laboratoriais e terapêuticos, são ditas fora de 

controle". Os mesmos autores indicam que de abril de 1976 
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a março de 1977, na região Nordeste, Centro-leste e Sul do 

Brasil, o I.N.T.E. (!ndice Nacional de Terapêutica e Enfer-

midades), em receitas da Previdência Social e de clínicas 

privadas, apontou 51.000 casos de sífilis primária genital, 

46.000 de sífilis secundária e 154.000 inespecificados_. Um 

inquérito sorolÓgico, realizado em Niterói, em 1974, por 

AZULAY e colaboradorés4 , demonstrou a ocorrência de 1,5\ de 

sífilis entre universitários, 50\ em prostitutas, 16,0\ em 

gest~ntes de nível econ&mico baixo e 14,4% em presidiirios. 

GOLDEMBERG e colaboradores29 realizaram um levan-

tamento em convocados para o serviço militar no Estado de 

São Paulo, de 1968 a 1971, e encontraram um coeficiente de 

12,51 por 1.000 em 1968, 9,40 em 1969, 9,13 em 1970 e 9,49 

por 1.000 ~onvocados em 1971. Deve se destacar que em 1971, 

nos jovens alistados na Capital, houve um significativo au

mento de exames sororeagentes, passando o coeficiente de 

12,51 para 14,31 por 1.000, embora em 1969 e 1970 este Índi 

ce tenha sido de 9,19 e 10,38 por 1.000, respectivamente. 

Em 1970, as taxas de Óbitos por sífilis· e suas 

seqüelas variaram de 0,5 por 100.000 habitantes em São Luís 

a 7,2 em Fortaleza e 8,3 em Salvador, passando por 1,8 por 

100.000 habitantes em Brasflia6 • 

Levantamento realizado na Liga de Combate ã SÍfi

lis do Centro Acadêmico Oswaldo Cruz da Faculdade de Medici 

na da USP66 permite afirmar que a partir de 1957 a incidên-

·cia tornou-se novamente crescente, atingindq o máximo em 

1972, o que, segundo os autores, permite vislumbrar um pro

gressivo aumento de freqüência da moléstia em futuro próxi-

mo. 
53 Em um hospital geral , no período de 1966 a 1971, 

foram realizadas autópsias em natimortos, detectando-se uma 
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percentagem máxima de 16,1% em 1969 e a mínima de 2,9% em 

1971. Mesmo considerando a grande diminuição nesta percent~ 

gem, sendo a sífilis congênita perfeitamente passível de 

profilaxia, esta taxa ainda é elevada. 

Em Santa Maria, Rio Grande do Sul, no período de 

1963 a 1967, houve um aumento na incidência de sífilis,pre

dominantemente fiO grupo etâtio de ~1 a 30 anos e do sexo fe 

minino 44 • 

Além do aumento do número de casos em adultos, a 

sífilis jâ atinge aos menores de idade. No Congresso Brasi

leiro de Dermatologia, em 1979, foi revelado um surto epidê 

mico de lues em menores de 15 anos, ocorrido em Santo André, 

Sâo Paulo8• 

Em levantaaento realizado no laboratório do ~ 

de Florianópolis, Santa Catarina39 , encontrou-se também em 

gestante~, de dezembro de 1979 a fevereiro de 1980, uma ta

xa de 2,95\ de soro reagentes pelo VDRL. No mesmo período, 

no Laboratório Central do Departamento Autônomo de Saúde 

PÚblica38 , encontrou-se 3,0\ de positividade na população 
• .. 

e• seral, não havendo diferença significativa entre os se

xos, porém, ocorrendo mais entre os casados e na faixa etâ-

ria de 20-35 anos. 

A comparação dos índices nacionais de ocorrência 

da sífilis com indices de outros paises, considerando-se os 

métodos de diagnóstico jâ existentes e a terapia eficaz, 

traz preocupação, pois a sífilis é uma ·doença presente e 

causadora de inestimáveis danos à população brasileira. 

Citam-se novamente GOLDEMBERG e colaboradores 30 , 

que continuando seu trabalho sobre sífilis em convocados 

para o serviço militar, no Estado de São Paulo, de 1972 a 

1978, ap~n~am taxas que var~am de 9,90 por 1.000 em 1972 a 
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10,41 por 1.000 convocados em 1978. Vale ressaltar mais uma 

vez que na Capital paulista ocorre uma proporçao significa

tivamente maior de positividade, sendo que ao se observa~ 

a naturalidade dos alistados, e maior a prevalência dentre 

os nao nascidos no Estado de São Paulo. 

Em 1980, no Centro de Saúde Geraldo de Paul'a Sou-

za e no Amparo Maternal de São Paulo, Capital, encontrou

-senas gestantes uma percentagem de 6,6% de positividade, 

sendo o grupo etário de 20-29 anos o mais afetado
19

• 

Como se pode notar, o Brasil não é pródigo em es

tatísticas sobre a sífilis. Trabalhos esparsos, aqui e ali, 

permitem uma luz, ainda que pequena, e o problema não passe 

totalmente desapercebido. Nas poucas publicações ainda exis 

tentes, continua-se a observar que o fato!ainda requer aten 

çao e esforço de todos para que se possa manter a incidên

cia e prevalência em um patamar mínimo aceitável em saúde 

pÚblic~, enquanto não se possa eliminá-la, como ocorreu na 

Ch . 72 1na 

Relatório da Organizaçao Mundial de Saúde 36 reve

la que, em 1970/71, de 10 países europeus, 6 relataram dimi 

nuição dos casos de sífilis e apenas 1 relatou aumento. Ob

serva o citado relatório que nos Estados Unidos houve aumen 

to de 1971 para 1972. Na América do Sul e Central, em 1970/ 

71, de 14 países, 5 revelaram um aumento do número de casos 

enquanto que 9 reportaram um decréscimo. Na ~frica, ainda 

em 1970, de 12 países, 4 tiveram aumento ~ 8 tiveram um de-

créscimo em suas taxas de ocorrência de sífilis. Nos 

dos Unidos 32 , entre 1966 e 1968 houve um declÍnio da 

1is, voltando a aumentar em 1969 até 1974 e diminuindo 

Esta-

sífi-

um 

pouco em 1976, devido à falta de verbas para o controle da 

doença. 
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Estudos da OMS/OPS, citados por AROCA
3

, informam 

que em 1969, em 8 países - Canadá, Colômbia, Equador, Esta 

dos Unidos, Guiana, Trinidad-Tobago, Uruguai e Venezuela, 

registrou-se um aumento acentuado que oscilou entre 

em Trinidad-Tobago e 5% na Colômbia. 

288\ 

Na Inglaterra71 , em 1970, a incidência de sífilis 

foi de 3.42 por 100.000 habitantes, o que significou um ra

zoável declínio em relação aos dois anos anteriores. 

Na Suécia 79 a taxa de incidência é baixa, se com

parada com a gonorréia. Em uma clínica de doenças sexualme~ 

te transmitidas em Uppsala, de 1972 a 1976, a taxa detecta

da foi de 0,4% de sífilis. Na África, a situação· varia con

forme o país e a reg1ao. Na Rodésia, África do Sul, Kenya, 

Uganda e Senegal, vários autores, citados no mesmo artigo, 

demonstraram um declínio da doença na Última década. No en-

tanto, em Kampala, Addis Abeba e Johannesburg, em 1971, des 

creve-se um notável número de casos de lues. 

Na Austrália 40 , a incidência de sífilis cresceude . 
1,4 por 100.000 habitantes em 1966 para 40 por 100.000 em 

1976, declinando em 1977 para 28 casos para cada 100.000 ha 

bitantes. Este fato se deve a uma acentuada melhoria na co-

leta dos dados e não reflete o comportamento da moléstia. 

Em 1978, a Nova Zelândia apresentou uma taxa de 2,8 por 

100.000 habitantes, o que lhe dava um total de 100 casos 

por ano. 

E V. Á . 22 . d m 1ena, ustr1a , levantamento real1za o em 

12.000 pacientes do Departamento de Dermatologia identifi -

cou 11,0% de sÍfilis em homens e 7,5% em mulheres. 

Na repÚblica Argentina 1
, a sífilis estava ao re-

dor de 2,0% em 1977, sendo mais freqUente no grupo 

de 15 a 34 anos. 

etário 
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GALVAN25 estima que no mundo inteiro há 40.000.000 

de pacientes com sífilis, ou seja, um doente para cada 100 

habitantes. g o mesmo autor que afirma: 

"As enfermidades vene~rea_s re
presentam um problema mundial 
de saúde pública de importân
cia internacional que está 
afetando a sociedade, a quase 
todos os grupos etários, a to 
dos os ntveis econômicos e so 

• • 11 c1.-a1.-s . .. 

2.2 - Diagnóstico Laboratorial 

O laboratório é ainda o Único meio seguro de se 

determinar a existência ou não da infecção sifilítica. Corno 

a sintornatologia inicial (cancro) e as subseqUentes (pâpu -

las, etc) podem ser desapercebidas ou confundidas com ou

tras doenças, faz-se necessária uma confirmação por meio de 

um ou mais exames de laboratório". Devido à pouca· ou inexis

tente notificação da doença pelos médicos, o número de tes

tes sorolõgicos reagentes é considerado um bom indicador da 

incidência ou prevalência de sífilis 23 . 

A rotina sorolÓgica para a sífilis congênita, uti 

lizada nas crianças, é o critério mais digno de confiança 

para estabelecer a sua presença11 . O laboratQrio do hospi -

tal deveria efetuar sistematicamente um test~ VDRL (Vene-

real Disease Research Laboratory) qualitativo e quantitati-

vo em todos os pacientes admitidos ou nos que se apresentam 

1 - d - . 2 para consu ta pre-natal e ermatolog1ca 

Mais de 200 tipos de testes sorolÓiicos foram des 

critos desde que Wassermann desenvolveu o teste de fixação 

de complemento. Somente alguns destes testes ainda sao usa-
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dos. Desde a introdução e aperfeiçoamento do VDRL e do 

Rapid Plasma Reagin'' (RPR), poucos novos testes são utiliza 

dos 20 

No Brasil, a Portaria n9 22, de 18 de julho de 

1978, da Divisão Nacional de Dermatologia Sanitária, preco

niza, para o diagn6stico da s{filis, a pesquisa do Trepone

ma pallidum em campo escuro e a reaçao de VDRL. 

2.2.1 - Controle de Qualidade em Laborat6rios de 

Saúde. 

A prática de análises de "pools" estáveis foi in

troduzida em laborat6rio clínico nos Estados Unidos por 

Levey e Jennings, segundo NEWELL 55 , em 1950, como uma exüm 

são natural do controle de qualidade do produto que vendiam. 

Muitos componentes industriais faziam e fazem parte de meca 

nismos cujo funcionamento perfeito salvaguarda a vida de de 

zenas de milhares de pessoas. Se, do resultado de uma análi 

se clÍnica em laborat6rio depende, não s6 a vida, mas are

cuperação do individuo para o meio social, justo se faz que 

haja um rígido controle sobre o produto final de seu traba

lho, o resultado laboratorial. 

O erro faz parte de todo o trabalho humano. Podem 

ser ocasjonais ou sistemáticos. Os erros sistemáticos levam· 

a inexàtidão e podem afetar toda uma série de determinações. 

Os erros ocasionais estão relacionados com a perda de pre

cisão e resultam das variações nas manjpulações 51 . Precisão 

é a capacidade do método analftico de reproduzir com o mes

mo material, valores muito pr6ximos, ou seja, é uma disper-

sao pequena (reprodutibilidade) dos resultados. 
hnfço de llblloteco e Documentaçle 

r., ... n.a ftr ftr ,. •• ' ..... r •• • ........ . 
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lei, em quase todos os estados americanos foram adotadas 

normas rÍgidas de certificação de laboratórios, cuja licen-

ça de funcionamento depende da aprovaçao em programas de 

controle de qualidade 57 . No Estado de Wisconsin, a avalia

ção teve início em 1951 com um programa de leite e água. Em 

1958 foi acrescido do programa de sorologia para sífilis 41 . 

Em 1976 existiam nos Estados Unidos 16 programas 

de controle de qualidade regionais, envolvendo 33 Estados, 

numa cifra de 5.700 laboratórios, ou seja, 46,0% do tota1 45 

No Canadá, na província de Ontário, desde 1975, o controle 

d "d d d - . 62 e qua11 a e vem sen o compulsor1o 

Até há pouco tempo, o controle de qualidade era 

quase desconhecido. Graças ã estatística, tem-se agora meios 

de medir a qualidade, exprimi-la em n~meros e investigar 

os fatores que a afetam. Não se pode esquecer que os resul-

tados que se produzem, se estão errados, podem acarretar 

muitos sofrimentos desnecessários e podem ser letais 50 . Se

gundo BELL 7 , o objetivo do controle de qualidade é assegu

rar um alto padrão de qualidade na prática laboratorial mé-

dica. GARCIA-MERLO e colaboradores 26 diz que a satisfação 

desta exig~ncia de qualidade não se pode conseguir sem se 

dispor de um procedimento de controle que, mediante a valo

rização do trabalho, identificação das áreas deficientes e 

planificação racional, permita manter e aumentar a qualida-

de. 

A avaliação da performance é conseguida por siste 

mas de controle de qualidade total. Estes sistemas podem 

ser: a) interno - controle intralaboratório, com a análise 

diária de amostras controle para estabelecer a prec1sao de 

cada método. Tem ação imediata sobre os resultados das anã-

liscs que estão s ndo processados; b) externo - con t r o 1 c inter1a-
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boratório, com a análise de amostras "controle", recebidas 

periodicamente de fonte externa p~ra co~parar o nivel de 

d - b - . 5 J T exati ao c~m diferentes la orator1os . em sua açao sobre 

os resultados de análises futuras. 

Um programa total de controle de qualidade envol

ve 8 fases 18 : 

I) controle da c~leta e processamento das amos-

tras dos pacientes; 

II) seleção do teste ou método adequado ao proble-

ma do paciente; 

III) seleção de.reagentes apropriados, padrões e 

instrumentos para a realização do teste; 

IV) controle total dos procedimentos no laborató-

rio (controle interno); 

V) comparação da performance neste 

com laborat6rios similares ou de 

(controle externo); 

laborat6rio 

referência 

VI) determinação das vantagens clínicas dos dados 

obtidos na solução do problema médico; 

VII) controle de qualidade da saída d-os resultados, 

minimizando os erros de cálculo, transcrição 

e registro dos resultados; 

VIII) estudos e pesquisas operacionais para avaliar 

e resolver os problemas que ocorrem nas fase~ 

acima. 

Para que um laboratório de análises clínicas de 

qualquer tamanho possa estabelecer um programa de controle 

de qualidade interno, são necessários alguns requisitos mí-

· s- 1 55 ) b 1 · · n1mos. ao e es : a esta e ecer os l1m1tes estatísticos 

de cada método quantitativo; b) organizar e manter gráficos 

de controle; c) analisar um soro controle ou um padrão co-
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nhecido em cada bateria de análisP; e d) usar amost1as co-

nhecidas que são analisadas regular e sistematicamente com 

as amostras do trabalho normal. 

Um dos procedimentos majs comumente usados no con 

trole interno é o das amostras durlicadas. Aleatoriamente 

e com a permissão do paciente, faz-se a coleta do dob1·o da 

amostra do material necessário para determinados exames. A 

amostra é então dividida em duas partes: uma com a identifi 

cação formal do paciente; a outra com a identificação "C Q" 

ou um nome fictício. A identificação do controle permite a 

pr5pria avaliação dos responsáveis pelas análises enquanto 

que o nome fictício permite uma avaliação fi-scalizadora. O 
86 $istema possui algumas vantagens . Como estratégia opera -

cional simples, é sensível a vários tipos de erros, testa a 

precisão diariamente, usa amostras recentes de material hu

mano. Por outro lado, a concentração do material pode va

riar sempre e utiliza-se uma situação clínica real. 

São inúmeros os fatores que podem determinar um 

erro analitico. Dentre eles, destacam-se: 

a) reativos preparados postos em contato com mate 

rial ou pipetas contaminados; 

b) diluição incorreta dos reativos; 

c) diluição dos soros controle em quantidades in-

corretas; 

d) conservaçao inadequada em geladeira dos soros-

controle; 

e) uso de pipetas sujas ou úmidas;· 

f) utilização de pipetas demasiadamente grandes 

para volumes demasiadamente pequenos; 

g) aquecimento incorreto para reativos, controles 

e amostras; 
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h) regulagern inadequada da temperatura dos apare-

lhos, corno o banho-rnaria; 

i) tempo de incubação insuficiente ou dernas ia do ; 

j) erros de cálculo; e 

1) erros de anotação e transcrição. 

Outro fator que influencia o resultado laborato-

. 1 f' . 47 u "1" - d b" r1a sao os recursos 1s1cos . t1 1zaçao e ca 1nes de 

fluxo laminar, limpeza do laboratório, espaço, ventilação, 

iluminação, estabilidade de temperatura, redução de ruídos 

e segurança são fatores que contribuem para a qualidade do 

trabalho. Os equipamentos deverão ser calibrados e adequa

dos às técnicas. A má utilização ou equipamentos desregula

dos podem ser uma fonte contínua de erros. 

De fundamental importância são também os recursos 

humanos. O treinamento, a distribuição de funções, a carga 

de trabalho, orientação precisa e segura, reciclagem e rodí 

zio dentro do laboratório para evitar fadiga são piincípios 

de organização que permitirão a continuidade do. bom padrão 

de qualidade ou a sua deterioração. 

Determinados todos estes aspectos da performan-

ce laboratorial, podem-se fazer alguns questionamentos 21
. O 

que deve fazer um laboratório quando seus resultados são dis 

sonantes com os demais? Verificar todos os passos do méto

do? Regular os instrumentos? Refazer os cálculos e verifi -

c ar as anotações? Adotar um novo método? A obtenção de res-

postas a estas perguntas complementará a avaliação do labo-

ratório. No aspecto formal e legal, existem divergências 

quanto a ser o controle de qualidade uma função do Estado 

ou dos próprios interessados. g desejável, em qualquer caso, 

que se garanta o anonimato dos participantes. Deve-se dis -

tinguir o controle de qualidade organizado pelas associa-
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çoes profissionais para a melhora da qualidade, daq~ele re! 

lizado por um Órgão do Estado para homologar ou impor pena

lidades aos resultados 87 . 

Segundo ~IOTTA & CORREA52 , a participação voluntá

ria em Programa de Controle de Qualidade é, sem dÚvida,'pr~ 

ferível aos programas compulsÓrios que existem em vários 

países. A questão principal parece ser: até onde o governo 

federal ou estadual deve ser responsável pela licença dos 

laboratórios?33. Quem deve decidir se os serviços médicos 

sao satisfatórios ou não? Quais os mecanismos que devemexis 

tir para assegurar a manutenção de bons padrões? Quais sao 

as responsabilidades dos professores de saúde nestas maté

. ?60 r1as. 

Fatores como o custo, objetivos, limitações e pr! 

ticabilidade determinam a magnitude e o alcance de um pro

grama de controle de qualidade que pode ser individualizado 

para cada laboratório ou um conjunto de laborató-rios. Não 

se pode esquecer, especialmente, que a principal justifica

tiva para o estabelecimento de tais programas é a saúde pú-

blica. Hoje a população está consciente e exige, em todas 

as fases de sua vida, qualidade dos serviços e produtos, 
... ... - 21 e isto e particularmente verdadeiro na area da saude . 

2.2.2 - Controle de Qualidade em Sorologia para 

Lues. 

Inúmeros têm sido os trabalhos de comparaçao en

tre o VDRL e outros métodos 11 ,l 4 ,l 8 , 35 , 43 , 46 , 48 . No Brasil, 

o Ministério da Saúde o recomenda como o método de diagnós

tico a ser usado nos laboratórios oficiais 49 . Sua eficácia 
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vai desde 74\. na sífilis latente, até 97 ,O~. a 10L' ,0% na sí-

f olo d-o 35 f'< - d 0 1 1 1s secun :u1a . r..:. um meto o s1mp es que requL·r poucos 

equipamentos: centrífuga, agitador (opcional), hanhc-maria 

e microscópio, além da vidrari:1 c arulhas, e h:..tb didade téc 
~ 

nica em se fazer a leitura da iClrnin~J. S< 1IiJ';e que a análise 

em soro puro resulta em uma reaç:lo caracte, Í<::ticamente pos_i 

tiva, faz-se então um processo de diluições sucessivas, se~ 

do o resultado fornecido pela ~ltima titulação reagente -

1:1, 1:2, 1:4, 1:8, etc. 

Po(em ocorrer também reaçoes JiolÓgicas falso-po-

sitivas (RBFP), devido i prese~ça no soro do paciente da 

r~agina motivada por outros. processos patolÓgicos que nao 

a sífilis. O fenômeno de prozona se car.1cteriza pela reati-

vidade apenas em altas diluições, 10 contrário da reaçao 

normal. N~ste' caso, a elevada concentracão de anticorpos im

pede que se processe a floculação. Com 1 dilui~ão do soro, 

a reaçao se efetiva e o diagnóstico laboratorial se torna 

possív~l. 

- - 58 Segundo a Organizaçao Panamericana de Saude , em 

cada série de procedimentos de análises sorolÓgicas devem

se incluir soros controle de títulos pr€-determinados. Não 

havendo concordância, não se farão nevas análises até que 

se tenha restabelecido a segurança dús exames Rotineiramen 

te, o laboratório deverá testar os equipamentos, a vidra-

ria e reagentes, verificando se estão dentro dos requisi -

tos n~cessâyios para a realização do VDRL. 

Nos Estados Unidos 75 , o Serviçr :e Sa~de P~blica 

do Departamento de Saúde, Educação e Bem-Estar, em seus re-

gulamentos, especifica que os laboratórios deverão anal i-

·sar, conjuntamente com as amostras desconhecidas, soros de 

título conhecido e um soro nega!ivo para detectar variações 



18 

vai desde 74~ na sífilis latente, ati 97,0t a lOU,O% na si-

f 'l' d- . 35 ,. - d . 1 ~ ~s secun ~r1a . t um meto o s1mp es que requer poucos 

equipamentos: centrífuga, agitador (opcional), banho-maria 

e microscópio, alim da vidraria e agulhas, e hab LI idade tic 
f 

nica em se fazer a leitura da limin~. S•mrre que a análise 

em soro puro resulta em uma reaçio caracte;Í«ticamente posi 

tiva, faz-se então um processo de diluições sucessivas, seE_ 

do o resultado fornecido pela Última titulação 

1:1, 1:2, 1:4, 1:8, etc. 

reagente -

Po~em ocorrer também reaçoes biolÓgicas fa1so-po-

sitivas (RBFP), devido à prese~ça no soro do paciente da 

rcagina mot.ivada por outros. processos patolÓgicos que nao 

a sífilis. O fenômeno de prozona se caracteriza pela reati-

vidade apenas em altas diluições, 30 contrário da reaçao 

normal. Nest~'caso,a elevada concentração de anticorpos im
~·· ~r' 

pede que se processe a floculação. Com 1 dilui,.ão do soro, 
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se incluir soros controle de títulos pré-determinados. Não 
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se tenha restabelecido a segurança dos exames Rotineiramen 
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tos necessários para a realização do VDRL. 
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do Departamento de Saúde, Educação e Bem-Estar, em seus re-

gulamentos, especifica que os laboratórios deverão anali-

·sar, conjuntamente com as amostras desconhecidas, soros· de 

título conhecido e um soro negativo para detectar variações 
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no nivel de re.1tivi~1de. Cada lote de reagentes deve ser 

'"estado antes de se;· po·<to em uso. Equipamentos, vidraria, 

reagentes, controle~ e t.:cnicas devem estar conforme as es

pecificações d::Js m·aauais. Podem ser tambêm citados os Lsta-

d d N .. 1 56 (' . 2 7 p 1 . 64 . 1 os e ew .or" , ,eor:,la e ensy van•a , os qua1s, e-
' galmrnte, segu3m os preLeitos fed~rais p:1ra os laborat6rios 

no que diz respeito is sorologias. 

Em Wisconsin 41 , ao custo deU$ 45 por ano, sao en 

viadas para centros de contrdle 100 amostras de soro. Em 

1979/71, 12~ de um total de 150 laborat,.;rios apresentaramn.f 

veis inaceitáveis, tende diminuido para apenas 2~ em 

com 179 laborat6rios participantes. 

1975 

Testes de proficiência err, sorologi-a para lues e 

um importante segmf,ilto do programa de controle de qualidade 

e os programas de proficiência externa têm desempenhado um 

. 1 l' . d 1 b ~ . 28 ' 70 1mnortante pape na me aor1a os a orator1os • 

Há evidências de. boa estabilidade do soro em sor_!! 

logias para sifili~ e de reprodutibili2ade dos resultados 

qualitativos separados por ati 9 meses para espicies nao 

reativas ou fortemente reativas. Não se observam resultados 

notáveLs na estabilidade em soros fracam~nte reagentes que 

pudessem impedir um controle de qualidade 81 

CICH5T'fl\ & colaboradores 17 realizaram um trabalho 

estRtistico em -:<jue chegaram à concl\ls.;:o de que se pode man

dar 25 amostras somente para cada labo~t6rio participante. 

Aqueles que obtive~m uma performance inferior ao esperado, 

receberão ma H 40 a~wstras, sendo o seu Indice calculado P! 

lo res·11 tado total qas 65 análises. Para 40 amostras a cor

relação entre 1áborat6rios aceitáveis e inaceitáveis foi a 

mesma. Att:almente o CAP manda 4 lott s de 10 soros a cada 

três meses de 1ntervalo, e os resultados da análise qualit! 
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tiva sko relatados como nao reagente, fracamente reagente, 

reagente e intermediário. 

Segundo WAHBA78 um t~cnico realiza ou pode rea-

lizar em um ano, de 7.000 a 13.000 sorologias, o que lhe dá 

uma enorme importância na avaliação do laboratório. Depende 

deste mesmo técnico o controle de qualidade interno, que -e 

feito com amostras conhecidas, sempre que um novo lote de 

reagentes é colocado em uso. Já o controle externo ~ reali-

zado por outro ou outros laboratórios e permite a compara-

çâo dos dados. Aliás, o controle externo 6 imprescindível 

para a manutenção da qualidade. 

Não existe ainda,no Brasil, qualquer legislação 

sobre o assunto, embora o controle de qualidade externo se-

ja considerado obrigatório em muitos países. Os laborató-

rios, nesses países, recebem licença do Estado e a sua ex-

clusão se torna obrigatória quando não atingem à performan

ce necessária em um tipo de exame. A suspensão se faz somen 

te naquele item, permanecendo, no entanto, em atividade nas 

demais áreas ou setores das análises clfnicas. 

No Brasil inexiste um sistema de controle de qua

lidade em sorologia de sffilis. A Sociedade Brasileira de 

Análises ClÍnicas (SBAC) e a Sociedade Brasileira de Patolo 

gia ClÍnica (SBPC), realizam controle de qualidade entre os 

laboratórios filiados, em bioquímica clÍnica, microbiologia 

e hematologia. 

O Instituto Adolfo Lutz, na Divisão de Imunologia 

- setor de sorologia, realiza um tipo de controle de quali

dade nos laboratórios da rede oficial de São Paulo. O Insti 

tuto de Pesquisas BiolÓgicas (IPB) do Estado do Rio Grande 

do Sul realiza um controle de qualidade interno em sorolo -

gia, através de amostras duplicadas. Não temos registro de 
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outras instituiç5es que façam o controle de qualidade em so 

rologia pelo VDRL. ~este, sem dúvida, um dos grandes pro

blemas a serem resolvidos no Brasil. Para que se instale um 

programa de controle de.qualidade em sorologia de sífilis,é 

imprescindível a existência de laboratórios de referência. 

São laboratórios especializados que garantem a qualidade do 

programa e fornecem padrões adequados e seguros, permitindo 

aos participantes a confiança irrestrita nos procedimentos. 

Embora o Ministério da Saúde tenha credenciado alguns labo

ratórios, no Brasil, como de referência, e exista neles uma 

alta qualidade técnica e de trabalho, falta-lhes uma estru

tura que possibilite a ampliação de seus serviços. 

No combate ã sífilis é sumamente importante a qu~ 

lidade laboratorial, pois é a partir' dela que se pode garan 

tir ã população a satisfação pelo bom atendimento recebido, 

e ã estrutura da saúde a certeza da diminuição dos riscos. 

Partindo de um local de fácil acesso e de dimen

soes globais ,perfeitamente atingíveis com a premissa de se 

verificar as condições dos laboratórios, nesta área de atu~ 

ção, foi que se realizou esta pesquisa, fundamentado, prin

cipalmente na necessidade de dados neste campo. Dados que 

possibilitem o conhecimento de variáveis significativas, co~ 

relacionadas ao problema do controle de qualidade em sorolo 

gia para sífilis. 



OBJETIVOS 



23 

1. OBJETIVO-GERAL 

Avaliar a qualidade de resultados de reaçoes soro 

lÓgicas para sífilis em laboratórios de saúde de Florianóp~ 

lis, Santa Catarina. 

2. OaJETIVOS ESPEC!FICOS 

2.1 - Estabelecer a percentagem de concordân~ia 

nas análises qualitativas e quantitativas 

em soros de concentração pré-estabelecida. 

2. 2 - Determinar, em alguns dos laboratórios, a per

centagem de concordância em reações quantitativas, 

por amostragem composta por voluntários. 

2.3 - Analisar os procedimentos técnicos utili

zados nas reações sorolÓgicas, tais como 

o preparo e cons~rvação do antígeno, ta

manho (volume) da gota de soro e do reatl 

vo, que podem interferir na qualidade dos 

resulta dos. 

2. 4 - Identificar, em cada laboratório, O? recu!_ 

sos humanos responsáveis pelos exames e correla -

cionar esta variável com a performance no contro

'le de qualidade qualitativo e quantitativo. 

2.5 - Avaliar as condições existente em termos 

de espaço físico, equipamentos e vidraria, 

que pQssam, direta ou indiretamente, re -

fletir nos resultados alcançados. 



CAPITULO I 



MATERIAL E MÉTODOS 
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1. DO LOCAL DA PESQUISA 

Florianópolis, Ilha de Santa Catarina, ~ a capi

tal do Estado de Santa Catarina e est~ situada no litoral 

sul do Brasil. Por sua condição de capital ~ o maior centro 

administrativo e cultural do Estado. Sua população, segundo 

o censo de 1980 do Instituto Brasileiro de Geografia e Esta 

tística, ~de 187.871 habitantes. Florianópolis é sede de 

duas Universidades, urna federal e outra estadual, razao pe

la qual, dentre outros motivos, para ca se deslocam conside 

râveis parcelas de rnigrantes. O município faz parte de uma 

rnicroregião, a Grande Florianópolis, com v~rios municípios 

circunvizinhos, corno São José, Palhoça, Biguaçu, Santo Ama

ro da Imperatriz, que são os mais próximos, cujas popula

ções constituem um nÚcleo sócio-econômico e cultural inter

dependente. 

Na Capital se concentram os maiores recursos em 

saúde do Estado. Existem 25 clÍnicas m~dicas, 36 farmácias 

pÚblicas e 12 hospitais: 2 maternidades, 1 hospital infan

til, 1 especializado e 8 hospitais gerais. Em 1981 a capi

tal dispunha de 26 laboratórios de saúde. 

2. LABORATdRIOS DE SA0DE PESQUISADO$ 

2.1 - Identificação dos Laboratórios 

A primeira etapa na formalização do trabalho foi 

a identificação e localização dos laboratórios de saúde com 

atuação em Florianópolis. Conseguiu-se uma listagem, junto 

ao Conselho Regional de Farmácia (CRF-11), dos laboratórios 
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registrados. Por entrevistas pessoais, identificaram-se os 

demais laboratórios que não são necessariamente registrados 

no CRF-11. 

2.2 - Relação dos Laboratórios Pesquisados 

a) 3 (três) laboratórios de saúde pÚblica 

b) 5 (cinco) laboratórios hospitalares 

c) 1 (um) laboratório de maternidade 

d) 10 (dez) laboratórios privados 

e) 1 (um) laboratório da Previdência Social (IN.AMPS) 

Embora existem, em Florianópolis 26 laboratórios 

de saúde, foram efetivamente pesquisados 20, sendo que nes

te total deixam de constar 3 laboratórios que indiretamente 

participaram da pesquisa. ~ que 2 dos laboratórios funcio -

nam separadamente, isto é, constituem laboratórios perten

centes a mesma sociedade comercial e o VDRL é realizado em 

um só estabelecimento, embora a coleta se processe nos dois 

locais. Nesta pesquisa levou-se em consideração apenas o 

laboratório que efetivamente realiza os exames. Um outro la 

boratório estava em reforma na epoca da pesquisa, e seus 

exames eram, no mesmo período, realizados por um outro labo 

ratório participante, totalizando assim 23 instituições. 

Dos 3 laboratórios que completariam os 26, um não realizava 

sorologias e dois se negaram a colaborar com o trabalho, em 

bora tenhamos explicado detalhadamente os procedimentos, o 

alcance e a utilidade da pesquisa. Desta forma, podemos 

afirmar que não se tratou de uma amostragem, mas sim do uni 

verso de laboratórios que realizam sorologia para lues pelo 

VDRL, em Florianópolis. Nada foi acrescentado ao pedido for 
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mal e pessoal de colaboração a cada um. Houve a continuida 

de do processo que vinha sendo realizado, sem que fosse so

licitado qualquer alteração nos procedimentos, técnicas e 

outros fatores. Com esses procedimentos, pensa-se que nao 

houve influência nos resultados, quer no aspecto indivi-

dual, quer no global. A própria .definição do que seria uma 

reação reagente, frac~mente reagente ou não reagente ficou 

de acordo com os critérios próprios de cada técnico. A par

ticipação dos laboratórios foi gratuita e a recusa de ape

nas dois, demonstra que hi um desejo de participação espon

tânea em pesquisas deste porte. 

3. O LABORATdRIO CENTRAL DE SAODE P0BLICA (LCSP) 

Por intermédio da Universidade Federal de Santa 

Catarina - Centro de Ciências da Saúde - Departamento ~e 

Saúde PÚblica, foi feito um contato oficial com o Laborató

rio Central ue Saúde PÚblica (LCSP) do Departamento Autôno

mo de Saúde PÚblica da Secretaria da Saúde do Estado de San 

ta Catarina. Teve-se assim, acesso à Seção de Sorologia do 

referido laboratório, devidamente aparelha~a, e com técni

cos especializados no setor. Este setor do LCSP - realiza 

diariamente um grande numero de reações sorolÓgicas e foi a . 
fonte de obtenção de soro reagente e não reagente em quant! 

dades adequadas ao desenvolvimento do trabalho, em todo o 

período. Utiliz~ram-se também o espaço físico, aparelhagem 

e vidra~ia desta seção para a coleta, anilise, preparo e 

distribuição do soro a ser analisado pelos participantes. 
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3.1 - Recursos Existentes na Seção de Sorologia 

do LCSP 

a) Uma sala com 30 m2; 

b) Uma geladeira de 290 litros; 

c) Duas centrífugas; 

d) Um banho-maria; 

e) Dois agitadores de Kline; 

f) Um microscópio binocular; 

g) Balões volum€tricos de 100 ml marca Pyrex; 

h) Pipetas de 0,5 ml e 1,0 ml 1/100 marca vidro 

lar; pipetas de 5,0 ml e 10,0 ml 1/10 marca vi 

drolar e pipetas 1,0 ml 1/10 marca Pyrex; 

i) Lâminas escavadas para VDRL e tubos de ensaio; 

j) 150 frascos tipo penicilina de 13,0 ml, com 

tampa de borracha; 

k) Solução salina (NaCl a 9%); 

1) Materiais diversos, como lápis, fitas e outros. 

3.2 - Reagentes VDRL (marca comercial) 

a) Laborclin; 

b) O.R.T.H.O.; 

c) Instituto Pasteur; 

d) Laboratory diagnostics; 

e) Difcb e 

f) BBL. 
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4. LABORAT0RIO DE REFERENCIA: INSTITUTO AOOLR> LUfZ 

Todo programa de controle de qualidade necessita 

ter o apoio técnico especializado dos laboratórios de refe

rência. Estes laboratórios são os responsáveis pela.averi

guaçao e ratificação dos valores nas amostras que serão an! 

lisadas, isto é, determinam se a qualidade- das mesmas estão 

de acordo com a finalidade a que se propõem. No caso especi 

fico da sorologia de sífilis, compete ao laboratório de re

ferência determinar o grau de reatividade e o título do so

ro, assegurando-se assim que as amostras que servirão ao 

controle de qualidade contenham efetivamente o que se consi 

dera como correto. Pela facilidade de contato, pelo conhec! 

mento prévio de suas condições técnicas e pela credibilida

de científica, escolheu-se o Instituto Adolfo Lutz (I.A.L.), 

Divisão de Imunologia, sediado em São Paulo, Capital, como 

laboratório de referência. Aspectos formais e burocráticos, 

no entanto, inviabilizaram a remessa do primeiro lote de s~ 

roa-amostra, correspondente~ ao primeiro mês da pesquisa. 

Do segundo mês em diante, enviaram-se, via aérea, dois lo

tes de soro que, analisados qualitativa e quantitativamente 

e cujos resultados foram recebidos logo depois, po~sibili

tou um controle seguro do preparo das amostras. 

A importância do laboratório de referência se de-. 
preende nao só pela segurança e garantia de eficácia, mas 

por que faz parte de normas internacionalmente aceitas. Nos 

Estados Unidos, •o Center for Disease Control (CDC) 71 con-

sidera que os laboratórios dev.em obter, como performance, 

um resultado igual ou·superior a 90\ dos resultados dos la-

boratórios de referência. Normalmente se utilizam, também 
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nos EE.UU., até 10 laboratórios de referência, e o resulta

do padrão é a média dos resultados encontrados. Aos labora

tórios participantes do programa de controle de qualidade é 

permitido relatar uma diferença adicional de 10% em erros, 

em relação i média encontrada pelos laboratórios de referên 

cia. 

Devido i inexistência de tantos laboratórios des-

te genero no Brasil e devido a limitações específicas, de 

cidiu-se considerar como Único padrão os resultados do Ins-

tituto Adolfo Lutz. 

S. SISTEMA OPERACIONAL 

a) NÚmero de laboratórios participantes: 20; 

b) Número de amostras mensais para cada laborató-

rio: 6 . , 

c) Duração da pesq_11isa: 6 meses (outubro de 1981 

a março de 1982); 

d) Total de amostras para cada laboratório: 36; 

e) Total de amostras: 720; 

f) Total de amostras enviadas ao I.A.L.: 52 

5.1 - Codificação dos Laboratórios 

Partindo'de uma. relação alfabética inicial, cada 

laboratório. recebeu um número que posteriormente foi tradu

zido em uma seqUência de letras do alfabeto. As letras cor

respondentes a cada um dos laboratórios são: A-B-C-D-E-F-G

H-I-J-L-M-N-0-P-Q-R-S. Garantiu-se o anonimato de todos os 



no banho-maria, f>roc~Ji;J-sc ao preparo Jo reagente Je acor

do com a têcnic·a pn'c·unizada pelo fabricante. Terminada es

ta operação, c cstanJo o soro inativado mais uma vez, se 

fa::ia a análise qualitativa dos "pools". Na lâmina escava

da, colocava-se uma gota do soro reagente e uma gota do não 

reagente. Após a adição do reagente VDRL, levava-se o soro 

ao agitador de Kline por 4 minutos. Terminada a agitação, 

a lâmina era colocada no microscópio para a leitura. 

O soro não reagente confirmava a não reaçao pela 

ausência total de floculação. O soro reagente, por ser uma 

concentração de muitos soros ("pool") normalmente apresen -

ta-se fortemente reagente. Segundo a intensidade ou ausen

cia de floculação, as reações de VDRL se classificam em: 

- Soro não reagente e quando o aniigeno se dilui 

totalmente sem haver qualquer floculação no soro; 

- Soro fracamente reagente é o que apresenta uma 

floculação leve e dispersa; 

- Soro reagente é o que apresenta uma floculação 

acentuada e firme com pequenos grumos ou mesmo sem grumos; 

- Soro fortemente reagente é o que apresenta flo-

culação intensa, com formação de grandes grumos e e 

visível a olho nu. 

5.2.1 - Seleção 

Conhe~ida a reatividade do concentrado de 

quase 

soro 

reagente, necessitava-se obter amostras não duplicadas, is

to ê, amostras que, mesmo classificadas qualitativamente da 

mesma forma, tivessem concentração de soro reagente diversl 

ficada. Assim, por exemplo, podia-se ter 2 (duas) amostras 



no banho-mari~1, proL·cd i ;1-sc ao preparo Jo reagente ele acor-

do com a têcniL·;l Jll'l'L·on i <:aJa pelo fabr ictnte. Terminada es-

ta operação, e cstanuo o soro inativaJo mais uma vez, se 

fazia a aniílisc qualit;.~t iva dos "pools". Na lâmina escava-

da, colocava-se uma gota Jo soro reagente e uma gota do n~o 

reagente. Após a adição Jo reagente VDRL, levava-se o soro 

ao agitador ele Kline por 4 minutos. Terminada a agitaç~o, 

a lâmina era colocada no microscópio para a leitura. 

O soro n~o reagente confirmava a n~o reaçao pela 

ausência total Je floculaç~o. O soro reagente, por ser uma 

concentraç~o de muitos soros ("pool") normalmente apresen -

ta-se fortemente reagente. Segundo a intensidade ou ausen-

cia de floculaç~o, as reações de VDRL se classificam em: 

- Soro n~o reagente e quando o antígeno se dilui 

totalmente sem haver qualquer floculaç~o no soro; 

- Soro fracamente reagente é o que apresenta uma 

floculaç~o leve e dispersa; 

- Soro reagente é o que apresenta uma floculaç~o 

acentuada e firme com pequenos grumos ou mesmo sem grumos; 

- Soro fortemente reagente é o que apresenta flo-

-culaç~o intensa, com formaç~o de grandes grumos e e quase 

visível a olho nu. 

5.2.1 - Seleção 

Conhecida a reatividade do concentrado de soro 

reagente, necessitava-se obter amostras não duplicadas, is

to é, amostras que, mesmo classificadas qualitativamente da 

mesma forma, tivessem concentração de soro reagente diversi 

ficada. Assim, por exemplo, podia-se ter 2 (duas) amostras 



reagentes, sendo que uma delas continha 1,0 ml de soro rea-

gente e a outra continha apenas 0,75 ml. O restante era com 

pletado com o soro não reagente. 

Tomavam-se 10 tubos de ensaio, distribufdos em 

uma estante, numerados de 1 a 10. Em cada tubo, colocavam-

se proporções de soro reagente e nao reagente, totalizand0 

2,0 ml, como mostra o quadro a seguir. 

QUADRO I 

Tubo reagente (ml) - reagente (ml) soro soro na o 

1 2,00 -
2 1,00 1,00 

3 0,75 1,25 

4 0,50 1,50 

5 0,25 1,75 

6 0,20 1,80 

7 0,15 1,85 

8 0,10 1,90 

9 0,05 1,95 

10 - 2,00 

De cada tubo retirava-se uma gota que era então 

analisada pela mesma técnica anterior, a do VDRL. O tubo nú 

mero 1, confirmando a análise feita inicialmente, apresent! 

va sempre a maior reatividade por ser o concentrado puro. O 

tubo nfimero 2 apresentava uma reatividade menor, e esta ia 

decrescendo nos tubos seguintes até chegar aos tubos 8 e 9 

que poderiam ser ou não ser reagentes, dependendo da concen 

tração-do soro puro ("pool"). O tubo número 10, que tam-bém 

.~ - -Ja fora analisado, confirmava a sua nao reaçao. Embora nes-

ta etapa se analisassem novamente os soros reagentes e nao 

reagentes, a análise prévia se fez necessário para se ter a 
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certeza de que estava-se misturando soros diferentes. Se 

por um engano no armazenamento, fosse adicionado soro rea

gente ao soro não reagente, teria-se um acentuado erro de 

leitura nesta série de diluições. 

Det~rminada a reatividade de cada tubo, foi pos

sível então a seleção das amostras que seriam enviadas aos 

laborat6rios em cada mes. Esta seleção era b~seada não so

mente na reatividade do soro, mas tambêm na quantidade de 

soro reagente disponível. Assim, por exemplo, se os tubos 

números 3 e 4 ou 6 e 7 apresentassem uma doculação que ob. 

tivesse a mesma classificação qua11to a reatividade, optava-

se pela mistura de soro que permitisse P todos os partici -

pantes receberem amostras idênticas. 

Das 720 amostras distribuídas ao; L!boratórios, 

25% foram nao reagentes, 25~ fracamente 'ec. <>nte:' e SO% rc, 

gentes. 

5.2.2 -Preparação 

Inicialmente, cada laboratório recelia quatro ti-

pos de amost1as: fortemente reagente (+ + + +), reagente 

(++ou+ + +), fracamente reagente (+) e não reagente (-). 

0'5 lotes de amostras correspondentes aos meses de outubro 

e novembro assim foram preparados. Nos demais meses, dezem 

bro d~ 1981, janeiro, fevereiro e março de 1982, as amos-

tras fortemente reagentes e reagentes foram agrupadas em 

tão somente como reagentes. As demais amostras continuaram com a 

mesma classificação, isto é, fracamente reagentes e não rea 

gentes. 

Como em todos os meses ocorriam variações na qua~ 
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tidade de cada tipo de amostra enviadas aos laboratórios, 

e as concentrações do soro também era diferente em cada mês, 

explicar-se-á tão somente o procedimento no rnes de outubro 

de 1981, visto que nas etapas subseqUentes ocorreram ape

nas alteração na proporção de soro reagentes e nao reagen -

tes misturados. O procedimento, portanto, se manteve o mes

mo ao longo do perío~o estudado: 

a) Uma amostra fortemente reagente foi obtida tão 

sorn~nte pipetando 2,0 ml do soro puro concen

trado em cada um dos 25 frascos tipo pehicili-

na; 

b) Uma amostra reagente foi preparada pipetando

se" 12,5 ml do soro reagente (0,5 ml x 25 vi

dros) em um balão volumétrico. No mesmo balão, 

adicionavam-se 37,5 ml de soro nao reagente 

(1,5 ml x 25 vidros). Após a hornogeneização da 

mistura, pipetavarn-se 2,0 rnl em cada frasco de 

13,0 ml que vinha a constituir mais urna das 6 

amostras daquele mês; 

c) Urna amostra fracamente reagente foi obtida rnis 

turando-se 2,5 rnl do "pool" reagente e 47,5 rnl 

do não reagente; 

d) Uma outra amostra fracamente reagente foi pre

parada com a mistura de 5,0 rnl do reagente e 

45,0 rnl do não reagente; 

e) Duas amostras não reagentes foram obtidas pip~ 

tando-se diretamente em cada frasco, 2,0 rnl 

do soro não reagente. 



37 

5.2.3 - Composição dos Lotes 

O quadro a seguir especifica para cada lote, em 

cada mês, as quantidades de soro necessárias para que se obti-

vessem as amostras de acordo com a rcativiJacJc de cada padrão 

desejado e previamente testado. 

QUADRO II 

Classificação Amostras Soro Rea- Soro nao rea 
gente (ml) gente (ml) 

19 lote - outubro - 1981 

Fortemente reagente 1 2 'o o -
Reagente 1 0,50 1,50 
Fracamente reagente 1 0,10 1,90 
Fracamente reagente 1 o' 2 o 1,80 
Não reagente 2 - 2,00 

29 lote - novembro 

Fracamente reagente 1 1,00 1,00 
Reagente 1 0,20 1,80 
Fracamente reagente 1 0,10 1,90 
Não reagente 3 - 2 'o o 

39 lote - dezembro 

Reagente 1 1 '5o 0,50 
Reagente 1 1,00 1,00 
Fracamente reagente 1 0,10 1,90 
Fracamente reagente 1 0,15 1,85 
Não reagente 2 - 2,00 

49 lote - janeiro - 1982 

Reagente 1 0,75 1,25 
Reagente 1 0,50 1,50 
Fracamente reagente 1 0,20 1,80 
Fracamente reagente 1 0,10 1,90 
Não reagente 2 - 2,00 

59 lote - fevereiro 

Reagente 1 0,50 1,50 
Reagente 1 1,00 1,00 
Reagente 1 0,75 1,25 
Reagente 1 0,20 1,80 
Reagente 1 2,00 -
Fracamente reagente 1 0,10 1,90 

69 lote - março 

Reagente 1 0,50 1,50 
Reagente 1 1,00 1,00 
Reagente 1 0,75 1,25 
Reagente 1 0,20 1,80 
Reagente 1 2,00 -
Fracamente reagente 1 0,10 1,90 
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5. 2. 4 - ~;umeraç:1o 

-Cada :.Imostr< recebeu um numero, para possibilitar 

o relato do resultado da anilise em cada laboratório e, ao 

mesmo tempo, impedir que houvesse contato entre os partici-
I 

pantes para a troca de informações. 

No primeiro mês a numeração foi alternada para c~ 

da tipo de amostra. Assim, enquanto um laboratório recebeu 

as amostras numeras 79, 80, 81, 82, 83 e 84, sendo as amos-

tras 79 e 84 fracamente reagente, as 80 e 83 não reagente e 

as 81 e 82 reagente, outro laboratório recebia as de nGrnero 

25, 26, 27, 28, 29 e 30 com as mesmas características. Nos 

meses seguintes, a numeração foi alterada, podendo ser rece 

bida urna seqUência de amostras com a numeração 9, 48, 65, 

90, 103 e 142, por exemplo. Após o preparo e acondicionarnen 

to, as amostras foram colocadas em caixas de isopor e guar

dadas em congelador até o dia seguinte. A distribuição era 

feita pessoalmC'ntc ou por um ernissirio, com veículo pro-

prio, não demorando mais que 3 horas. Por esta razão, foi 

desnecessirio o uso de bactericida (rnertiolate) para evitar 

a contaminação. A conservação dos soros nos laboratórios, 

até a realizaç2o do exame, foi em geladeira comum ou em con 

gelador. 

As amostras enviadas para o Instituto Adolfo Lutz 

eram lacradas para evitar vazamentos, e acondicionadas em 

caixa de isopor. O transporte, via aérea, demorava aproxim~ 

damente 20 horas, desde o Laboratório Central em Florianóp~ 

lis até o laboratório em São Paulo. 



39 

5.3 -Amostras Quantitativas 

Cada amostra qualitativa Ja classificada foi 

tamb6m analisada quantitativamente a cada m6s pelo processo 

de diluições sucessivas, obtendo-se o título de cada soro. 

Ao final do período foram obtidas 9 amostras nao reagentes, 

8 com o título 1:1, 1 com título 1:2, 5 com 1:4, 6 com 1:8, 

5 com l:lb e 2 com 1:32, perfazendo o total de 36 amostras. 

Os laboratórios deviam fornecer o laudo qualitat! 

vo de cada análise, enquanto que a análise quantitativa foi 

deixada como opção facultatiia, a crit€rio de cada um. Isto 

porque sendo uma participação voluntária, não se poderia 

exigir que as análises quantitativas, de custo mais eleva -

do, fossem também realizadas. 

O método estatístico foi o de amostra compostas 

por voluntários, sendo portanto, uma amostra não probabilÍ~ 

tica. 

5.4 - Formulário e Coleta dos Resultados 

A cada mes, juntamente com o lote de amostias,foi 

encaminhado um formulário (anexo 1) para anotação dos resulta 

dos. Constavam do formulário o nome do laboratório, a data 

de remessa das amostras e a data de realização dos exames. 

Em seguida, uma coluna com 6 linhas permitia colocar o núme 

rodo soro, o resultado qualitativo conforme a conve~çao e, 

se fosse o caso, tamb€m o resultado quantitativo. Logo aba! 

xo, identificava-se os responsáveis pelas várias etapas da 

sorologia. 

Cada laboratório tinha uma rotina semanal para a 
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cxecuçao dos exames. Assim, enquanto uns realizavam as ani-

liscs no mesmo dia, outros demoravam at~ duas semanas para 

a entrega dos resultados. Por esta razão, 15 dias ap6s a 

entrega das amostras, os formulirios com os resultados eram 

recolhidos por interm~dio de um emissirio ou pessoalmente. 

Os laborat6rios não tiveram conhecimento dos resultados pa! 

ciais, mas tão somente da avaliação final. 

5.~ - Levantamento dos Recursos Ffsiccs, Mate-

riais e Humanos dos Laborat6rios de Saúde 

Ao t~rmino da coleta dos resultados das anilises 

sorol6gicas, ·em março, elaborou-se um formulirio para leva.!! 

tamento "in loco" das condições em que foram reallL:adas as 

anilises. O prop6sito desta parte final da pesquis1 foi o 

de identificar os ~.·m;,lcmentos que se correlacionam com os 

resultados da ava 1 i :1 c·~. ou performance de cada componente. 

Hi fatores diretos e indiretos que podem influir na qualid~ 

de de um exame. Assim foi que, montou-se e aplicou-se em 

cada estabelecimento o formulirio que foi preenchido por 

nós mesmos (Anexo 2). No formulário consta a identificação 

do responsável técnico pelas sorologias realizadas e sua 

vinculação administrativa naquela instituição. As opções de 

resposta foram diretor ou chefe. Nos laborat6rios privados·, 

é comum existir a figura do diretor que também é o proprie

tário. Responsabiliza-se pelos resultados e também partici

pa ativamente nas análises. Também conta com auxiliares de 

nível médio que, no caso do VDRL, colaboram em algumas eta

pas do método. Assim, para este trabalho, o diretor é, pois, 

o profissional responsável por todo o laborat6rio e seus 
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\,l:-; urg~los pÚhl ico:-; uu gr.1nJes laboratórios como 

seçao 

ou s c r v i ~.,· o d" i muno 1 o g i a, n ! , r u h 1 o 1 o g L1 ou s o r o 1 o g i a . Sã o os 

locai:-; onJc SL' rcali :1:: .. 1. sorolo~,i~ls. Quando ocorre esta 

Jivis;\o, L~ comum encontrar-se a Cigura Jo chefe, que é o 

respons(tvcl pela reJ.liz~u;ão dos exames. Pode ou não assinar 

o laudo Jos resultados. Chefe é, pois, o profissional res

ponsá\·el por um setor do laboratório c, neste 'caso, assim 

fo.i L·Llssificado quando era responsável pelo VDRL, sem que 

fosse o Jiretor do laborat6rio. 

I ,lcn ti,. i c aJo o chefe ou diretor, o passo seguinte 

foi :1 iJentilic:l~.:ão das pessoas que têm participação em 

quaisquer d~1s et;~p~1s dJ. reação laboratorial da sífilis. Es-

tas ct~tpas fora1:1 ~l identtficação do: 

ai responsável pela inativação do soro; 

b) responsável pela preparaçao da solução salina; 

c: responsável pelo preparo do antígeno (ou rea -
gente); 

d) responsiín'l pcl·t c1istribuição em lâmina e agl

t açã~.· 

e) responsável pela leitura. 

Ao lado de cada item, assinalou-se o nível do téc 

nico - superior, médio ou auxiliar - bem como a respectiva 

escolaridade. 

O item seguinte foi a determinação do número me

dio de sorologias por mês que cada laboratório realizou. Os 

registros existentes foram L nsultados e somauos aleatoria-

mente,durante 3 meses de 1981, obtendo-se a média 

com estes dados. 

mensal 

Dos equipamentos, foram observados, inspecionados 
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e testados o banho-maria, o agitador de Kline e o microscó-

pio. Temperatura, rotação e conservação foram verificados 

e anotados para cada um, respectivamente. A vidraria foi 

inspecionada quanto à conservação e limpeza, enquanto que 

as agulhas utilizadas na reaçao foram testadas quanto ao n~ 

mero de gotas por mililitro. 

Os responsáveis pelos laboratórios foram inquiri

sobre a conservação do antígeno (ou reagente) a fim de que 

verificassem as normas do fabricante quanto ao tempo de uso 

após a diluição do mesmo. 

Embora haja vários fatores indiretos capazes de 

influir nos resultados, escolheu-se o espaço fÍsico como in 

dicador, classificando-o como bom, regular ou insuficiente. 

Finalmente, por ser um dado tJmbém importante, r~ 

gistrou-se a prática usual ou não de se utilizarem soros 

reagentes e não reagentes, como controle, em uma bateria de 

reações. Assinalou-se "sim" ou "não" e se o entrevistado 

respondeu "às vezes", assim foi registrado. 

5.6 - AVALIAÇÃO DA PE~FORMANC~ 

Obtidos os resultados quantitativos das 36 amos

tras em cada laboratÓrio, os dados relatados foram compara-

dos com o resultado padrão esperado. Para cada valor dife -

rente do esperado, havia um erro absoluto, depois transfor

mado em percentagem. Os laboratórios que apresentaram 81% 

ou mais de concordância com os padrões, foram classificados 

como satisfatórios e abaixo de 81%, classificados como nao 

satisfatórios. 

Os estabelecimentos que relatassem também os re-
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sultados quantitativos, obedeceriam tamb~m a mesma classifi 

cação de satisfat6rios - com 81~ ou mais de concordância 

nos resultados e não satisfatórios com menos de 81% de con

cord~ncia - permitindo-se o desvio de ! 1 diluição no tftu

!IJ dL' cada soro analisado. 



CAPITULO II 



·l5 

I . R E SUl I' :\UOS J: DI SCW-' 

llas 720 amostras env i ali :L'S ~O 1 aboratôrios no 

pcrfoJo de b meses, ohtcvc-sc um · Je 718 resultados. 

Duas amostras n~o foram rclataJa~ ~ i J,· :1 acidente com os 

frascos que as continham, impossihJ ~ .11Jo a análise. 

O desempenho individual L · .! inst; tuição pode 

ser observado nas tabelas 1-1 a 23 lanex 31, pois para cada 

participante elaboramos uma tabela onde ~..:onstam os resulta

dos qualitativos em relaç5o ~s amostras recebidas. Foram 5 

os laboratórios que durante a pesquisa relataram tamb~m os 

resultados quantitativos. 

Os resultados individuais perillitem que se identi-

fiquem os erros parciais em comparação com as reatividades 

das amostras, ou seja, aponta para cada tipo de reaçao o 

desvio observado. Nas amostras n~o reage~tes, fracamente 

reagentes e reagentes pôde-se analisar a tendência do erro. 

Alguns, por exemplo, tendem a considerar corno reagente umu 

reação fracamente reagente (Tabela 33), enquanto outros ten 

dem a considerar a mesma reação como não reagente (Tabela 

16). Embora este trabalho analise tão somente os resultados 

globais, num programa de controle de qual.idade, este seria 

um dado sumamente importante, na medida em que possibilite 

uma correção específica destes erros, ou seja, corrigir o 

desvio em determinadas direções. 

Procurando seguir a mesma ordem de obtenção dos 

dados, os resultados serão apresentados e discutidos conco-

mitanternente, o que facilitará a compreensão e a análise 

crítica. 
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1.1 - Resultados do Instituto Adolfo Lutz (I.A.L.) 

No período de novembro de 1981 a março de 1982, f~ 

ram enviadas ao I .A. L. um toL. I de bO amostras corresponde~ 

tes as mesmas amostras enviadas aos laborat6rios, com exce-

çao do m~s de outubro. Destas, foram analisadas 52, devido 

à inutilização de 8 amostras no transporte. Os resultados 

destes exames constituem a Tabela 1, a seguir. 

Tabela 1 - Distribuição dos resultados de soro
logLts pelo VDRL, re:llizadas pelo 

Instituto Ado1 Co Lutz, São Paulo/SP, 

1982. 

~. 
Não Fracamente Reagente Reagente Reagente 

a 

. 
N9 g N<? g N<? g N<? o o o 

Não Reagente 9 81,8 2 ] 8 '2 - - ll 

Fracamente Rea- 2 14,3 12 85 '7 14 gente - -

Reagente - - 3 11,1 24 88,9 27 

M~DIA GERAL 11 32,7 17 32,7 24 46,2 52 

TOTAL 

i 

% 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

Verificamos que nos 5 meses e nas 52 amostras hou 

ve uma concordância de 86,5% (9 + 12 + 24 = 45 amostras) em 

relação ao total. Considerando-se que deixamos de enviar 12 

amostras no primeiro m~s (outubro), poder-se-ia ter um to

tal de 64, se estas amostras tivessem sido analisadas tam

b~m. Se estas 12 amostras coincidissem com padrões estabele 

cidos, teríamos então 89,1% de concordância (57 amostras 

corretas em b4). Se, pelo contrário, estas 12 amostras nao 

concordassem com o padrão esperado, a percentagem seria de 

70,3% de concordância (45 amostras corretas em 64). Se se 

atentar para o fato de que no primeiro lote havia 2 amos-



tras ruo rt'dJ;t.::ntc s, 2 fracamente reagentes e 2 reage1n es 

é de S(~ l'Spe ;_H qnc a tendência observada se mantivesse. E. 

tC's chJos perrnitei', inferir que 86,5% de concordância oL ·"·r-

v <-Lda pelo 1 • A. L. é urna inforrna(;ão adequada para se calcular 

e determinar o padrão segundo o qual os laboratórios seriam 

avaliados. 

O dado acima é de fundamental importância, na me

dida em que se deve estabelecer um padrão mínimo de result~ 

dos percentuais, abaixo ou acima do qual se classificaria a 

qualidade dos laboratórios. O I.A.L., apesar de não ter ana 

lisado 100% das amostras, evidenciou que podem ocorrer fa-

lhas no preparo do soro padrão. Considerando estas anâli-

ses, é de se ter corno provável a ocorrên~ia de um erro em 

torno de IO'b no preparo do soro-alliOstra, corno margem de se-

gurança e para evitarem avaliações prejudiciais aos pnrtic! 

pantes. Isto significa que 90% das amostras devem apresen -

tar o mesmo resultado padrão. Correlacionando este padrão 

- - . . 127 41 56 58 b4 75 com a normat1 7 :J(aC' tntcrnac1ona ' ' ' ' ' · deve-se 

esperar que ns l:i~'oratórios participantes apresentem urna 

concordância ::,Ínüu dL: Sl ,O'ó (90% de 90%), com a qual serao 

classifi•.:ados como satisfatórios. Abaixo deste valor serao 

consider:tdos não satisfat6rios, por estarem aquém do padrão 

mfnlmo pura a realização de sorologia para sífilis, pelo 

VDHL. 

A comp:1 r açao dos resulta dos globais dos labor a tó-

r1os com os re~'t;:Jtados do Instituto Adolfo Lutz permite ou-

tras assertivas importantes. 



Tabela 2 - Compuraç~o dos resultados em sor~ 

logia para sífilis pelo VDRL, re~ 

lizadas pelo Instituto Adolfo 

Lutz de São Paulo e pelos labora
tórios de saúde de Florianópolis, 
1982. 

13 

Resultados Não Reagente Frac. Reagente Reagente 
(%) (%) ( ~) 

~ LABS I. A. L. LABS I .A. L. LABS I .A. L. 

Am 
o 

Não Reagente 88,3 81,8 8,9 18,2 2,8 -

Fracamente Rea 26,8 14,3 47,5 85,7 25 '7 - -
gente 

I 

Reagente 3,3 9,4 11 '1 
I 88,9 - ; '07,3 

~ ------- ~-~ -- --- J _____ ----

MJjDIA GERAL 30,4 3...:,7 JH,sl 3::'.: I so,8. 46,2 
_ _L- ~ _____ ! _______ _j___~ ---~ 

Os laboratórios encontraram, embora com pouca di

ferença, menos soros não reagentes e, com acentuada diferen 

ça, me~os soros fracamente re~gentes. Nos soros reagentes 

ocorreu o contrário, tendo os laboratórios encontrado um 

pouco mais de soros reagentes. A Jiferença marcante entre 

o I.A.L. e os laboratórios foi nos ~aros fracamente reagen

tes, pois, enquanto o I.A.L. encontrou 85,7% de concordân-

cia, os laboratórios encontraram apenas 47,5% (Tabela 2). 

1.2 - Resultados das Análises Qualitativas 

A Tabela 3 permite verificar de início que os re

sultados obse rvaçlos na total idade dc.s laboratórios estão pr~ 

xirnos dos es1)erados. Verifica-se ::tue 88,3% foram os resulta 
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dos corretos nas amostras nao reagentes e 87,3% foram de 

acertos nas amostras reagentes enviadas. As fracamente rea-

gentes, embora tenham apresentado somente 47,5% de resulta-

dos coincidentes, apresentam um desvio i esquerda (26,8% 

nao re;1gcnte) e ã direita (25, 7% reagente), que pode ser 

explic ·l, por ser uma análise de maior sensibilidade, em 

razao , menor número de anticorpos presentes no soro. 

r;'abela 3 - Distribuição dos resultados de 

sorologias para sífilis reali

zadas pelos laboratórios de 

saúde de Florianópolis, SC, 

1982. 

Resultado Não Fracamente 
elatado Reagente Reagente Reagente TOTAL 

Amostra N9 
Enviada 

% N9 % N<? % N<? 

Não Reagente 158 88,3 16 8,9 5 2 '8 179 

Fracamente 48 26,8 85 47,5 46 25,7 179 
Reagente 

Reagente 12 3,3 34 9,4 314 87,3 360 

Ml!DIA GERAL 218 30,4 135 18,8 365 50,8 718 

A somatória das percentagens demonstra uma 

tendência a mais para os resultados não reagentes -

% 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

leve 

218 

(30,4%) ao invés das 179 (25%) destas amostras que foram r~ 

metidas. O contrário se observa nas amostras fracamente rea 

gentes que apresentaram somente 135 (18,8%) de resultados 

coincidentes, aquém do esperado. As amostras reagentes 

365 (50,8%) - estão muito próximas do esperado. 

Se um laboratório, continuamente obtém maus resul 
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tados dentro de um programa de controle de qualidade, então 

este laboratório não está cumprindo seu dever para com o 

pÚblico, que o está mantendo, e nao está contribuindo para 

- 86 os cuidados em saude . 

A probabilidade de se errar existe em qualquer s~ 

tor do trabalho humano, até mesmo em controle de qualidade. 

No entanto, na medida em que o controle é exercido continu~ 

mente, verifica-se uma tendência na diminuição de erros. A 

meta é justamente a correção, para que haja 100% de segura~ 

ça nas técnicas e procedimentos que visem ao resultado lab~ 

ratorial preciso. Sabe-se das dificuldades que se apresen-

-tam nesta trilha, em busca do erro zero, mas e por isso mes 

mo que a sua perseguição deve ser uma constante, na melho-

ria da qualidade de vida, em todos os aspectos. 

Mesmo com resultados adversos, não se pode enca-

rar o controle de qualidade como uma censura ou uma penali-

d d 8 7 . - . 1 . -1 a e , mas s1m como uma tecn1ca processua que v1sa, em u_ 

tima análise, a garantir ao cliente a qualidade que se esp~ 

ra encontrar em todo o serviço de saúde. No caso particular 

da sÍfilis, o aumento da prevalência de infecções latentes, 

indica a aplicação de métodos de diagnóstico confiáveis 46 

~ fato mais ou menos comum nas instituições de 

saúde os comentários sobre discordincia de resultados no 

mesmo material em diferentes laboratórios. Muitas vezes, o 

clÍnico ~olicita um exame para confirmar ou descartar um 

diagnóstico, baseando-se em seus conhecimentos técnicos. 

Quando acontece ~m desencontro entre a sua expectativa e o 

resultado da análise, não lhe resta outra solução que a de 

mandar repetir o exame na mesma instituição, ou em outra. ~ 

neste campo, até agora, que se situam os conhecimentos de 

resultados divergentes ou antagônicos, sem dados estatísti-
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cos e sem a confirmaç5o neccss~ria de que houve ou nao hou-
• 

ve falha. Na maioria das ve:es, o laboratarista nao toma 

conhecimento do fato sucedido e ~ imediatamente colocado 

sob suspeita, com os conscqUcntcs prejuízos da credibilida

de científica e do campo financeiro. Não lhe foi comunicado 

o erro e nem lhe ~ dada :t chance de buscar a correção. A co 

municação da falha, imediatamente ap6s a sua ocorr~ncia, €, 

pois, o primeiro movimento na direção em busca do controle 

de qualidade. 

Os resultados encontrados foram frutos da estrat€ 

-gia operacional utilizada, em face de que nenhum dado pre-

vio, sobre estes laboratórios, era conhecido, e, ~onseqUen-

temente, não se podia estabelecer o comportamento dos parti 

cipantes, do início ao fim da pesquisa. Não se conhecia a 

performance de cada um e, por isso, se fez necessária a ana 

lise do produto como e~tava originalmente sendo produzido. 

Mesmo sen analisar cada laboratório, já se pôde verificar 

que os erros na concordância, somando-se todas as análises 

realizadas, configuram um quadro a ser analisado cuidadosa

mente ao se particularizar os dados por laborat6rio. 

1.2.1 - Resultados Qualitativos por Laborat6rio 

A fim de que se analise a concordância dos resul

tados de cada laboratório individualmente, na tabela 4, os 

valores observados são apresentados para cada grupo de amos 

tra e a performance de cada laboratório. 
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Tabela 4 - Freqti~ncia da concord~ncia de 

~Resultado 
Laborat6r~ 

A 

B 

c 
D 

E 

F 

G 
H 

I 

J 

L 

M 

N 

o 
p 

Q 

R 

s 
T 

u 

Ml:DIA GERAL 

de 
pelo 

-sau-

resultados qualitativos 

exames para sifilis, 

VDRL, em laborat6rios de 

de de Florian6polis,SC., 19 82. 

Não Rea- Fracamente Reagente Total de 
gente Reagente Acertos 

c~) eo) c%) (%) 

7 7 '8 55' 6 94,4 80,6 

66,7 66,7 100,0 83,3 

100,0 33,3 55,6 61,1 

66,7 7 7 '8 88,8 80,6 

100,0 55,6 88,8 83,3 

88,9 100,0 88,9 91,7 

100,0 77,8 100,0 94,4 

55,6 4 4 '4 100,0 75,0 

100,0 11 '1 72,2 63,9 

88,9 11' 1 83,3 66,7 

100,0 55,6 83,3 80,6 

77,8 25,0 83,3 68,6 

88,9 I 2 2 '2 83,3 69,4 

100,0 
I 

66,7 94,4 88,9 

100,0 55' 6 94,4 86,1 

87,5 22,2 88,9 71,4 

100,0 77,8 77,8 83,3 

88,9 66,7 7 2 '2 75,0 

100,0 22,2 100,0 80,5 

77,8 - 94,4 66,7 

88,3 47,5 87,3 77,6 

Como já foi estabelecido, os laboratórios que 

atingissem uma performance de 81,0% ou mais de acertos se

riam considerados satisfatórios. Por isso conclui-se que 7 

deles obtiveram índices acima desta percentagem de concor -

dância, o que significa que apenas 35% dos estabelecimentos 

localizados em Florianópolis, participantes da pesquisa, 



estavam, naquele período, em condições de realizar, com se-

gurança, a reação sorol6gica para o diagn6stico labor ato-

rial da sífilis, pelo \'DRL. 

Os laborat6rios enquadrados como satisfat6rios 

1B c F G O peR), isto 6, ttuc apresentaram uma performance 
\ ' s; ' ' ' ' 

igual ou superior a 81~, tiveram uma variação de 11,1\ 

(94,4\ - 83,3%) entre o maior e o menor escore obtido lLabo 

ratório G e Laboratórils B, E e R). Por outro lado, os nao 

satisfatórios apresentam uma diferença de 19,5% (80,6% -

61,1%) entre estes resultados (Laboratórios A, D, L ou T e 

o Laboratório C). No cômputo geral, esta mesma comparaçao 

apresenta uma diferença de 33,3%, comparando-se o m~lhor re 

sultado, 94,4\ no laborat6rio G e o pior, 61,1% no Laboratô 

rio C. Esta é uma percentagem bem mais elevada que a ante

rior, que comparou os laboratórios de performance igual (Ta 

bela 4). 

~ importante também verificar que a percentagem 

global de concordância média de acertos nos 7 laboratórios 

satisfatórios, foi de 87,3% a qual se apresenta muito próxi 

ma dos resultados do Instituto Adolfo Lutz que foi de 86,5%. 

Verificou-se ainda que a média da percentagem de 

concordância nos soros não reagentes foi de 88,3%. O menor 

resultado foi 55,6% (Laboratório H) e o maior foi 100,0% 

(C, E, G, I, L, O, P, R, T), com uma variação de 32,7% para 

menos (88,3% - 55,6%) e 11,7% para mais (100,0%- 88,3%) co_!! 

siderando todos os resultados. Nas reações fracamente rea -

gentes (47,5%), a variação foi também de 47,5% para menos a 

52,5% para mais. Já as reaç6es reagentes variaram de 31,7% 

para menos, até 12,7% para mais, na concordância. Então, de 

duz-se que o maior problema no diagn6stico laboratorial da 
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sífilis pelo VDRL consiste no diagnóstico preciso dos soros 

que apresentam fraca reatividade, pois, .na média geral, em 

todos os laboratórios (77,6%) e para todos os tipos de so

ro, o desvio percentual em torno da média foi bem menor que 

nas fracamente reagentes, o-scilando e11tre 16,5% para menos 

e 16,8% para mais (77,6% - 61,1% e 94,4% - 77,6%), respecti 

vamente (Tabela 4). 

O que representa, em termos de saúde pÚblica e em 

termos epidemiol6gicos, um resultado incorreto? Representa 

a nao interrupçã-o da probabilidade de um indivÍduo contami

nado, e nao diagnosticado, dar seguimento à cadeia epidemi~ 

16gica pelo contágio de um ou mais indivíduos sãos. No esp~ 

cífico problema da sífilis, o processo ~e torna mais fácil 

na medida em que as lesões sifilÍticas e as manifestações 

iniciais desaparecem com o transcorrer do tempo. O portador 

quase sempre desconhece que está contaminado e que pode con 

taminar. 

Verificou-se ainda na Tabela 3 que dos 539 (179 + 

360) soros reagentes e fracamente reagentes, 60 (48 + 12) f o 

ram relatados como não reagentes, o que nos dá uma percent~ 

gem de 11,1\ de erros. Por outro lado, um indivÍduo são, re 

presentado pelas ~79 amostras não reagentes, teria quase a 

mesma probabilidade, ou seja 11,7% (16 resultados fracamen

te reagente e 5 resultados reagentes em soros não reagen

tes), de ser diagnosticado laboratorialmente como provável· 

possuidor de sífilis. 

A comparação dos dados apresentados até aqui nao 

permite maiores inferências, já que não se tem conhecimento 

de trabalhos similares no Brasil. O C.D.C., dos Estados Uni 

dos, em 1979, num programa de controle de qualidade em soro 

logia para sífilis, encontrou uma percentagem de 11,2% de 



di s c o r d â n c i a , sendo que 1 7 ·~ J o s 1 a h o r a t Ó r i o s p ~H t i c i p a n t e s 

foram considerados abaixo da performance mÍnima que foi de 

90%63. 

PRIER64 , em trabalho publicado em 19o8, rc lata 

que, na Pennsyl vânia, um programa de controle de qualidade 

apresentou uma taxa de 2~ a 9% de resultados divergentes em 

- d - f . d E . . 41 relaçao ao pa rao ornec1 o. m W1scons1n , o programa em 

controle de qualidade em sorologia, de 1958 a 1975, revela 

que de inicio houve a participação de tão somente 18 labora 

tórios e a percentagem de concordância foi de apenas 56,0%, 

uavendo, portanto, uma elevada percentagem de 44,0~ de er-

ros. A implementação gradativa do programa permitiu que em 

1974-75 aumentassem para 167 os participantes, com uma :on

cordância de 97,0%. Fica evidente que a implantação e a con 

tinuidade de um programa de controle de qualidade pode, gr~ 

dativamente, diminuir o erro laboratorial para um patamar 

minimo aceitável e atrair a participação de novos estabele-

cimentos. 

g necessário identificar o que leva um laborató -

rio a cometer erros e obter resultados insatisfatórios em 

suas análises. O controle de qualidade interno ou externo ê 

o primeiro passo na direção do equilÍbrio. No descobrimento 

e mensuração do erro, torna-se possivel estabelecer Mec~ni~ 

mos de correção que evitam erros ou tornam o seu apal·e•;.:me~ 

to mais difícil. 

Teve-se, nesta pesquisa, o objetivo de nedir ) Er 

ro e as condições em que estes erros ocorrem. Os dado~ obtJ 

dos se referem, atê o momento, is aniliscs aJc:.. 1tivas do 

SOrO, determinandO-Se a COndiçãO ee reatÍVldchlé' ·';T: re] ;ção 

ao padrão e~ta~elecido. 

Proc rou-se dialogar com 05 técnicos s·-:;;>n. os re-
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sultados que obtivcr~w. I'Ô\J'-sc, assim, ob::Jcrvar algumas dl:_ 

vergências em reLll.;U.u :i lcí·ura das li:iminas, quanto à ava-

liação da reatividadc. O qut alguns consideram como fraca -

mente reagente, ~' para out1os, n~o reagente ou mesmo rea-

gente. Esta conccituaç:io n:io é uniforme. Numa reação quantl:_ 

tat'iva, este fator assume uma importância menor quando a 

reativiaade é evidente. Persiste ainda um fator pessoal de 

interpretação ao se considerar a Gltima diluição como rea-

gente ou não reagente. Na reação qualitativa, os limites 

sao consensuais e não mensuriveis. Para que se pudesse ob

ter o mesmo nivel de resultados, seria necessirio um trein! 

mento preliminar. Fica demonstrada a falta desta uniformida 

de na medida em que as maiores divergências encontradas fo

rGm nas reaçoes intermediárias ou de reação débil. 

A margem de erro que se permitiu, de 19%, embora 

possa ser considerada ~Jito ampla, evidencia, pelos resul

tados encontrados, que ~c a~ustou à realidade daquele momen 

to. ·A implem~ntação esp0ci~ica de um pr~grama viria corri 

gir erros que agora ocorre~am. e, estu margem seria diminui 

da consideravelmente atf at:ngir a 90% do padrão almejado 

em acertos. A existência df' erro é compreensível, :nas sua 

continuidade é um dano que deve ser corrigido. 

Nos Estados Unidos é obrigatória a participação 

dos laboratórios de saúde em um programa de controle de qu~ 

l .d d 1 d 27,28,41,56,63,87,88 
1 a e gera aprova o 

No Canadi 7 ,l 3 , 62 , também é obrigatória a partici

pação,embora se tenha iniciado hi poucos anos o programa 

existente. 

O laboratório faz parte de um sistema codificado 

de comunicação que, em seu conjunto, tem uma finalidade de 

saúde ordenada na atenção eficaz ao paciente e coletivida -
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de, ~11 1 ccn;ada em di Jgnóst i co c prognóstico corretos e tera 
) 7 

pêut ica ;tdequada-

Tem-se observado atualmente que as doenças sexua! 

mente transmitidas não s5o encaradas com a devida importin-

cia. Isto se reflete tamb6m no laboratório. Não se pode es-

quecer que os resultados produzidos, Je errados, podem aca! 

rctar uma grande quantidade de sofrimentos desnecessários 

. . d 1 . 50 Q d e, ma1s a1n a, serem eta1s . uan o se tem nas maos a 

tranqtiilidade, o bem-estar ~ at~ o prolongamento da vida de 

algu~m, ~ justo que se assegure a esta pessoa o melhor tra-

balho profissional. 

Se ocorre um acidente, como a queda de-um av1ao, 

gastam-se milhares em dinheiro ~a localização e salvação 

de, às vezes, apenas um tripulante. O fato ~ justo, mas -e 

injusto que se feche os olhos aos erros que ocorrem no se-

tor sa~de, de custo social e econ6mico geralmente elevado. 

Um acidente € imprevisfvel e as medidas que as sucedem sao 

extraordinárias e visam à recuperação do dano. Pode-se, no 

entanto, encontrar e viabilizar soluções que, se nao evitam, 

pelo menos dificultam em mui to os· acidentes. Não se pode,. 

com rarfssimas exceções, em saúde, justificar erros e elas-

sificá-los como acidentes de percurso. Menos ainda quandoe~ 

tes erros são sistemáticos, possfveis de ser detectados e 

sanados. Diz WITEHEAn80 , "todos os laboratórios de saúde de 

vem possuir um sistema que assegure a qualidade de seu tra-

balho". 

Salienta tamb€m que o exercfcio da atividade de 

controle indica uma avaliação da qualidade que ~ uma ativi

dade informática e didática e não uma forma de coerçao. Há 

que se formar uma comrre1,, :> e assimilação de que a quali

dade em ~a~de € um pon LP r' honra a que ninguém pode abdicar. 
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Soluções exeqtlíveis, corno o controle interno, podem e devem 

ser tentadas. 

O controle externo, que envolveria um Órgão ou 

setor especializado, pode acarretar maiores custos e tem 

maiores dificuldades de implantação. 

No caso das sororeacões para a sÍfilis, nao de p~ 

de esquecer que o nao tratamento da doença evolui para um 

estágio sintomático em a~roxirnadarnente 32% dos pacientes. 

Dessas, 6,5% evoluem para a neurosÍfilis, 10,4% para aorti

te e 15% de formas viscerais benignas 3 ~. Um ganho na quali

dade de vida, menores dispêndios econômicos, mais produção 

e trabalho, além de outros fatores, advirão d.o correto dias_ 

nôstico, que possibilitará o correto tratamento e a conse-

qUente cura. 

Verificou-se e quantificou-se o erro técnico esp~ 

cífico no VDRL, pela divergência entre a amostra padrão e o 

resultado observado e relatado. O erro foi computado inte -

gralmente. Nesta sornatôria, os valores foram absolutos, ou 

seja, para cada valor diferente do esperado, havia um erro 

absoluto, depois transformado em percentagem. Pode-se ques-

tionar que um erro entre um exame reagente dado corno não re~ 

' gente seria mais importante que um erro entre uma reação fr~ 

camente reagente tida como reagente ou o contrário. 

CICHETTI e colaboradores 17 elaboraram um método 

em que se obtém um escore diferenciado, levando-se em consi 

deração a amplitude do erro. A somatória dos pontos no to-

tal de amostras seria feita obedecendo-se a seguinte escala 

de valores: 

- resultado correto = 1 ponto 

- amostra reagente e resultado fracamente reagen-

te/vice-versa = 2/3 pontos 
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amostra fracamente reagente e resultado nao rea 

gente/vice-versa 1/3 pontos 

- amostra reagente e resultado não reagente/vice-

versa = O ponto. 

A percentagem de concordância e obtida então pela 

somatória dos resultados, dividida pelo total de amostras e 

multiplicada por 100, através da seguinte fórmula: 

% de concordância Somatória de Pontos 
X 100 

Total de amostras 

Obtida esta percentagem, Cichetti classificou os laborató-

rios de saúde em 3 níveis: 

Inaceit5vel - % de concordância menor que 80% 

Intermediário - % de concordância entre 80% e 83% 

Aceitável - % de concordância entre 84% e 100%. 

Como já foi visto,o critério utilizado na classi

ficação destP trabalho foi de erros absolutos e não de er-

ros relativos, como neste caso. No entanto, como exercício, 

·calculamos para todos os laboratórios a respect1va percent~ 

gem de concordância, possibilitando uma comparaçao entre os 

dois métodos de avaliação, conforme demonstra a Tabela 5 a 

seguir. 
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Tabela 5 - Concord;:incia em amostras anali 

saJ;.1s pc-1 o VDRL, por laborat:Ó

rios uc s;.1GJc, scgunJo os met~ 

dos de erros absolutos e rela
tivos, Florianópolis, SC., 1982. 

e I Compar;.1çio relativa 

60 

Clas. Comp ;.1 réU,: j o :\bs o 1 u t ;,1 (Cichetti) 

Concordân- I I Concordân-Avaliação I Avaliação Laboratório c ia % I I c1a ~ o 

A 80,6 N 89,8 A 

B 83,3 s 88,9 A 

c 61,1 N 68,5 I 

D 80,6 N 87,9 A 

E 83,3 s 90,7 A 

F 91,7 s 96,3 A 

G 94,4 s 98,1 A 

H 75,0 N 87,0 A 

I 63,9 N 79,6 I 

J 66,7 N 83,3 II 

L 80,6 N 89,8 A 

M 68,6 N 83,8 II 

N 69,4 N 81,5 II 

o 88,9 s 95,3 A 
p 86,1 s 95,3 A 

Q 71,4 N 84,7 A 

R 83,3 s 92,6 A 

s 75,0 N 87,9 A 

T 80,6 N 92,6 A 

u 66,7 N 85,2 A 

M~DIA GERAL 77,6 - 87,9 -

·-

N = Não satisfatório 
S = Satisfatório 

I = Inaceitáveis 
II = Intermediário 

A = Aceitável 

Nesta classificação há 15 laboratórios aceitáveis 

ou satisfatórios, 3 intermediários e apenas dois não satis

fatórios ou inaceitáveis, ou seja, 75% aceitáveis, 15% in

termediários e 10% inaceitáveis. 
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Lmbora a classific1ç.:io geral dos laboratórios au

mentasse de :)5':, para 75'~ Je hons laboratórios, apenas um d~ 

lcs alc<ln(ou um rcsul tu.Jo expressivamente diferente dos ou

tros. O laboratório U passou Je apenas 6b,7% para 85,2% de 

concordjncia enquanto que seus concorrentes ma1s próximos, 

ou de classificação similar, apenas foram reclassificados 

como intermediários. Se for analisada a Tabela 33 em que e~ 

tão consignados os acertos deste laboratório, verificar

se-a que se manifesta uma tendência para resultados maiores, 

po1s, das 9 amostras fracamente reagentes, nada menos que 8 

foram considerad~s reagentes, sendo neSte caso um erro bem 

menor para a classificação relativa utilizada segundo Ci

chetti. 

Os que conseguiram os m.enores índices no cálculo 

de performance, de acordo com os critérios desta pesquisa, 

são classificadas como inaceitáveis segundo o método de 

Cichetti. Como no controle de qualidade o que se busca é a 

eliminação do erro, acreditamos que, embora este método po~ 

sa contribuir para uma aferição mais precisa, o método ab

soluto se ajusta melhor a este objetivo. A estatística qua~ 

tifica o erro, nao o elimina. O método direto, absoluto, 

serve como indicador preciso e eficaz, com cálculos lÓgicos 

sobre a concordância. Resta fazer com que estes cálculos se 

aproximem da realidade, no maior valor possível. Esta cert~ 

za só. estará concretizada quando os valores observados esti 

verem bastante proximos do valor desejado, o erro zero. 
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1.2.2 - Anilise Mensal dos Resultados Qualitati -

vos. 

Embora a cada mes houvesse variação na proporção 

de cada tipo de amostra, com exceção dos dois Últimos meses 

em que foram iguais na classificação (5 reagentes e 1 fraca 

mente reagente), observou-se também o comportamento parcial 

dos laboratórios. A cada mês, portanto, os resultados con

corJitntes alcançado por todos os laboratórios foram soma

dos. Com estes números, traçou-se um grifico que acompanha, 

mês a mês, a variação nos resultados (Fig. 1). 

Figura 1 - Percentagem de concordância nos 

resultados, segundo o mês de 

realização, em sorologias para 

sífilis pelo VDRL realizadas p~ 
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Como se pode observar, nos dois primeiros meses a 

percentagem de concordância foi a mesma. No 39 mês houve a 

maior queda (71,6% de concordância), enquanto que no 59 mês 

ocorreu a maior taxa de concordância (83,3%), um pouco acl

ma do Último mês. Houve, portanto, um aumento da qualidade 

no fim do período da pesquisa. 

Pode-se estabelecer a hipótese de que os melhores 

laboratórios teriam um comportamento diferente, ao longo do 

período, em relação aos nâo satisfatórios. A Fig. 2 permite 

que se analise estes dois comportamentos. 

A Fig. 2 demonstra que os laboratórios satisf~tó

rios, apesar de terem ubtido um escore inicial muito bom 

(90,5%), decresceram um pouco nos 4 meses seguintes, voltan 

do a obter a melhor marca no Último mês (93,0%). Os estabe

lecimentos que tiveram sua avaliação como não satisfatória 

tiveram comportamento oposto ao dos satisfatórios, isto e, 

no segundo ; no quinto mês, houve um aumento maior na per

centagem de acertos, com uma queda no mês de_março, o Últi

mo da ~esquisa. Também nos laboratórios satisfatórios, a di_ 

ferença de um mês para o seguinte foi bem menor, em torno 

de 10%, enquanto que nos não satisfatórios a diferença foi 

mais acentuada, situando-se em torno de 16%. Isto significa 

uma maior constância e homogeneidade nos resultados dos me

lhores classificados do que naqueles que obtiveram uma per

formance abaixo do esperado. 
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Figura 2 - Percentagem de concordância nos 

resultados, segundo o mês de rea 

lizaçâo, em sorologias para sf

filis pelo VDRL realizadas pe

los laboratórios de saúde de 

Florianópolis, SC., segundo a 

avaliação pelos resultados al

cançados, 1982. 

Convenc5o: 

_./ 

/ 

/ 

/ 

/ 

Laboratórios satisfarórios 

Laboratórios não satisfatórios 

1.3 - Resultados das Análises Quantitat~vas 

~ormalmente, no controle de qualidade em VDRL, se 

processa uma reação qualitativa em cada amostra. Parece lÓ

gico que, se um laboratório sabe identificar uma reaçao c 

classiCic:Í-l:I cH\ <:r:lU~ .lifcrcntcs de rc:Jtividade, ":1 hcr :Í 
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também classificá-la quantitativamente. Todavia, este fato 

nem sempre acontece e se faz necessária uma observação acu-

rada na prática diária. Um controle destas reações, por ce! 

to, é um indicador mais eficiente da qualidade do serviço. 

Um fator limitante neste tipo de operação é, sem 

dúvida, o custo operacional de todo o sistema. Este fator 

de custeio é diretamente proporcional ao volume de exames 

que se realiza, à capacidade de produção e à demanda geral 
~ 

de atividades. Assim e que a magnitude e o alcance de um 

programa de controle de qualidade deve ser individualizado 

d b 
~ . 58 

para ca a la orator1o . 

Dentre os laboratórios de saúde de Florianópolis, 

existem desde aqueles que realizam 20 sorologias por 
~ 

mes 

até aqueles que realizam 200 por dia ou mais. Por este moti 

vo, não se poderia exigir, se não fosse já pela participa

çao voluntária, que todos apresentassem também os resulta -
~ 

dos sorológicos quantitativos. 

Se for analisado somente o item custo e se cada 

exame tiver um custo arbitrário de Cr$ 100,00, ver-se-á que 

o pequeno laboratório gastaria, em seus 20 exames de rotina 

e em mais 6 da pesquisa, Cr$ 2.600,00 no mês. O - . acresc1mo 

percentual em custos seria de 30%, com uma apreciável redu-

ção no lucro. Por outro lado, o estabelecimento que reali -

zasse 500 sorologias, no mesmo período, teria um custo de 

Cr$ 50.600,00, incluindo o controle de qualidade. Neste ca-

so, o custo real seria aumentado em apenas 1,2%, o que acar 

retaria uma pequena diminuição ou Ínfima diminuição do lu-

cro. 

Dos 20 laboratórios pesquisados, inicialmente, 7 

deles relataram tanto os resultados qualitativos como os 

quantitativos. Dois deles mandaram ambos os resultados so 
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nos meses iniciais e, ao fim dos 6 meses, apenas 5 laborató 

rios mandaram os resultados todos os meses. Esta foi então 

a amostra composta por voluntários, que se constitui em 25% 

do total de participantes. Ela se faz mais representativa, 

embora seja uma amostra não probabilÍstica, na medida em 

que se constata estarem representados instituições particu

lares, hospitalares e pÚblicas de pequeno e médio porte. 

Para o Instituto Adolfo Lutz também foi solicita

da a análise quantitativa das amostras enviadas. Das 60 amos 

tras remetidas ao I.A.L.; 8 foram inutilizadas e uma nao con 

tinha material suficiente, devido a perda no transporte, p~ 

ra os testes quantitativos. 

Esta é a razão pela qual se têm 52 resultados qu~ 

litativos e apenas 51 resultados quantitativos. Dos result~ 

dos obtidos por aquela instituição, a concordância com o 

padrão deste trabalho foi de 86%, sem qualquer desvio para 

mais ou para menos no título. Por esta razão, o mesmo crité 

ri9 das amostras qualitativas foi mantido, ou seja, o labo

ratório que apresentou 81% ou mais de concordância foi elas 

sificado como satisfatório e abaixo de 81% como não satisfa 

tório para a realização de análises quantitativas peloVDRL. 

Havia um fator importante para o cálculo desta percentagem 

de concordância. Foi permitido ao analista relatar a reação 

com mais ou menos 1 desvio, segundo as normas internacional 

mente aceitas. Um soro como título 1:4 foi considerado cor

reto caso apresentasse o mesmo resultado ou então os resul

tados 1:2 ou 1:8. 

A Tabela 6 discrimina, para cada tipo e respecti

va quantidade de amostras, os valores absolutos (Q) e rela

tivos (P) encontrados pelos laboratórios. 



Tabela 6- Concordância dos resultados em amostras analisa

das pelo VDRL, segundo o título, em laboratórios 

de saude de Florianópolis, SC., 1982. 

Amostra N 1: 1 1:2 1:4 1: 8 1:16 1:32 1:64 (tÍtulo) 

Quantidade CQ) 9 8 1 5 6 5 2 -
Percentagem (P) 25,0% 22,2% 2,8% 13,9% 16,6% 13,9% 5,6% -

RESULTADOS 

LAB D (Q) = 8 5 7 6 4 4 2 -
(P) = 22,2% 13,9% 18,5% 16,6% 11,1% 11,1% 5,6% -

LAB E (Q) = 12 - 6 4 6 7 - 1 

(P) = 33,4% - 16,6% 11,1% 16,6% 19,5% - 2,8% 

LAB I (Q) = 16 4 7 4 j 1 1 -
(P) = 44,4% ,11 '1% 19,5% 11,1% 8 '3% 2,8% 2,8% -

LAB p (Q) = 9 - 9 7 4 6 1 -
(P) = 25,0% - ~5,0% 19,5% 11,1% 16,6% 2,8% -

LAB R (Q) = 10 6 8 5 4 2 1 -
(P) = 27,8% 16,6% 22,2% 13,9% 11,1% 5,6% 2,8%\ -

Q = Quantidade de amostras/resultados 

P = Percentagem de concordância nos resultados 

TOTAL 

36 

100,0% 

36 

100,0% 

36 

100,0% 

36 

100,0% 

36 

100,0% 

36 

100,0% 
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A Tabela 6, com os valores individualizados, nao 

apresenta valor algum para o cálculo da performance ou per

centagem de concordância. Este cálculo só pode ser feito, 

e assim o foi, com o resultado dª cada amostra em relação 

ao padrão enviado, observando-se o desvio permitido na titu 

lação. No entanto, o quadro é muito importante para verifi

car os desvios ocorridos em relação ao resultado esperado. 

Analisando o laboratório E, pode-se perceber que as reaçoes 

d~ título baixo (1:1) não foram relatadas. Poder-se-ia infe 

rir, sem uma certeza absoluta, que houve um deslocamento P! 

ra a reação 1:2. Não se está diante de um erro grave, pois 

o laboratóri~ P obteve condições satisfatórias no cômputo 

geral, nesta avaliação, mas deixa dúvidas quanto à capacid! 

de de fidelidade nos resultados. 

Por isso a Tabela 7 apresenta o dado mais impor -
~ 

tante que e a percentagem de acertos de cada um dos cincola 

boratórios e a sua respectiva classificação na performance. 

Tabela 7 - Percentagem de acertos em análi
ses quantitativas de soros, pelo 
VDRL e respectiva avaliação em 
laboratórios de saúde de Floria
nópolis, se., 1982. 

o ~ Corretos (%) 
~ 

D 
E 
! 
p 

R 

~DIA GERAL 

N = Não Satisfatório 
S = Satisfatório 

69,4 

83,3 

63,9 

97,2 

75,0 

77,8 

Avaliação 

N 
s 
N 
s 
N 

-
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Na Tabela 7, ao contrário da Tabela 6, já estão 

observados os desvios permitidos. Do total de acertos com 

t 1 desvio foi que se estabeleceu a classificação de satis

fatórios - os com 81% ou mais de concordância, e não satis

fatórios - os com menos de 81% de acertos, em relação ao p~ 

drão. 

Verificou-se também que, nestas análises, a per -

centagem média no total de acertos, em todos os laborató-

rios, foi de 77,8% (Tabela 7) a qual está bem próxima do 

mesmo totil nas análises qualitativas que foi ~e 77,6% (Ta

bel~ 4). Há dois laboratórios satisfatórios num total de S. 

·Portanto, 40% dos laboratórios são bons para as. análises 

quantitativas o que está bem próximo dos dados para as ana~ 

lises qualitativas, que foi de 35% no cômputo geral. 

Quand.o os resultados qualitativos (Tabela 4) fo-

ram comparados com os resultados quantitativos (Tabela 7) 

nos 5 laboratórios, verificou-se que o laboratório R passou 

de satisfatório nas análises qualitativas para nao satisfa

tório nas análises quantitativas. 

Comparando também as percentagens de acertos dos 

2 laboratórios satisfatórios (E e P) verificou-se que um 

aumentou a percentagem de acertos (Lab. P), enquanto o ou

tro (Lab. E) manteve a mesma performance, tanto nas análi

ses qualitativas como quantitativas. 

Dos 3 laboratórios não satisfatórios (D, I e R), 

também comparando os resultados qualitativos e quantitati -

vós, verificou-se que os laboratórios D e R, diminuíram a 

percentag~m de concordancia das análises qualitativas para 

as quarititativas. O Laboratório I obteve o mesmo percentual 

de concordância nas duas analises. 
-

O aumento do número de resultados incorretos nas 
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análises quantitativas indica que, certamente, subsistem e! 

ros no procedimento analftico. O primeiro deste, o exame 

qualitativo, determina a continuação ou não do exame atra-

vês da série de diluições sucessivas. Se houvesse erros nes 

ta fase inicial, parece lÔgico esperar que os erros persis

tam na segunda etapa das reações, havendo um possfvel acumu 

lo. Nesta fase as reaçoes sao de maior sensibilidade. O so-

ro é diluÍdo algumas vezes, e a quantidade de reagina em ca 

da amostra se torna cada vez menor, até não ser mais detec-

tada pelo reagente. Deve-se notar também que a quantidanP 

~ ~ ' do ant1geno VDRL e a mesma em todas as amostras, desde a me 

nos diluída até a mais dilufda, para que se possa observar 

a diminuição somente da quantidade de anticorpos. Qualquer 

erro na medição do volume de antígeno adicionado ao soro di 

luído acarretará um erro de magnitude apreciável, dependen-

do especificamente da diluição do soro e da quantidade do 

antígeno. Entretanto, nesta operação, torna-se muito difÍ-

cil especificar onde ocorreu o erro, quando ocorrer. Alguns 

procedimentos específicos do controle de qualidade se fazem 

necessário para que nos conduzam à localização do erro. 

O laboratôrio, ao efetuar uma análise de soro pa

ra o diagnóstico da sÍfilis, somente realiza os testes no 

.soro diluído se no soro puro houver floculação. De todos os 

laboratórios, apenas um deles relata os resultados como'não 
. 

reagente até 1:64''. Isto significa que nesta instituição, 

mesmo o soro não reagente é diluído até 1:64 e analisado, 

evitando-se o fenômeno de prozona. 

A Tabela 8, a seguir, demonstra que; sem se consi 

derar o desvio de acerto com ± 1 diluição, a percentagem ab 

soluta de concordância seria bem menor. 



Tabela 8 - Distribuição de resultados segundo os 
critérios de acertos absolutos e rela
tivos, em análises quantitativas de s~ 
ro, pelo VDRL, em laboratórios de saú
de de Florianópolis, SC., 1982. 

~ 
Percentagem Percentagem 

Absoluta com 1: 1 desvio 
L 

s 

D 44,4 69,4 
E 61,1 83,3 
I 41,7 63,9 
p 58,3 97,2 
R 52,8 75,-o 

TOTAL 51,7 77,8 
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Um dos fatores que pode explicar a divergência 

acentuada entre os resultados quantitativos dos laborató -

rios é a leitura da Última diluição reagente. Segundo foi 

p.ossível constatar nas visitas e trocas de informações, al

guns consideram como resultado definido, o título da Última 

diluição que apresenta floculação visível, por menor que S! 

ja. Alguns consideram tão somente como título a reaçao que 

apresenta uma floculação consistente antes da· Última dilui

ção, a fracamente reativa. ~ desta forma que estabelece o 

"Manual de reações para o diagnóstico da sífilis" da Organ_! . 
zação Panamericana de Saúde 58 . Segundo este critério, al-

guns técnicos consideram como negativa ou não reagente uma 

floculação débil ou fraca. 

Quando o exame sorolÓgico se destina à obtenção 

de atestado ou carteira de saúde, é comum nao se considerar 

as reações muito fracas. O contrário acontece quando o labo 

ratorista recebe uma solicitação de exame constando como 
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diagnóstico provável de sífilis. Qualquer evidência de flo

culaçio, por menor que seja, ~ dada como soro reagente, em 

geral com título 1:1. Pode-se estar ou nio incorrendo em er 

ro sistemático, tanto num corno no outro caso. Somente a vi-

vência prática e a observação interna e que permitirá que 

se avaliem corretamente est~s desvios e qual o seu peso na 

qualidade do diagnóstico laboratorial desta enf~rrnidade. 

O procedimento técnico identifica o erro mas nao 

identifica imediatamente a sua causa. O trabalho preliminar 

de implementação de um programa de controle de qualidade r~ 

quer a avaliação prévia de todos os detalhes. Urna ampla tro 

ca de idéias entre o controlador e o controlado, o conheci-

rnento de características peculiares de cada instituição, 

seus procedimentos, técnicas, pessoal e ~espect~va formação 

e distribuição são alguns elementos imprescindíveis ao pro

cesso. Já foi explicitado que a pesquisa não teve este alcance; 

no entanto, fica a advertência àqueles que superestimam ou 

mesmo subestimam o controle de qualidade. Atendidas todas 

as exigências inerentes a um programa de avaliação da qual! 

dade, pode-se concordar com ZAREMBSKI 86 , quando diz que "a 

úniaa aonatusão permisstvet é de que a vigilânaia deve ser 

extrema e não há Lugar pra a aomptaaênoia sobre a performan 

ae dos tdboratdrios". 

Em 1979, nos Estados Unidos 63 , o Departamento de 

Saúde, Ed~cação e Bem Estar mandou 10 amostras de soro a 

214 laboratórios participantes de um programa de controle 

de qualidade em VDRL qualitativo e quantitativo. Desse to

tal, 162 amostras também foram analisadas quantitativamente. 

Nos resultados qualitativos, 12,6% obtiveram um escore abai 

xo de 90% que foi o padrão mínimo exigido de concordância. 

Nas análises quantitativas, houve um maior número de parti-
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cipantes que se aprescnt.1r~un fora do limite, ou seja, 25,3% 

deles. Neste caso, também se permitiu um desv1o de ! 1 'di

luição. 

Os programas iniciados em 1966 na Pennsylvania64 , 

revelaram para a sorolues que 2,0% a 9,0% dos controlados 

estavam em condições insatisfatórias para a realização des-

ses exames. A eficicia dos programas de certificação e ava

liação de laboratório fica demonstrada quando se verifica 

que em Wisconsin 41 , no início dos trabalhos em 1958, a per

centagem de concordância foi de tão somente 56%: Brnbora se 

tenha levado um razoivel espaço de tempo, em 1975 a taxa al 

cançou 97%, mantendo-se estive! a partir daí. 

~ nos Estados Unidos justamente onde se verifica 

uma acentuada e importante melhora na qualidade e confiabi

lidade nos resultados em decorrência dos programas de con

trple de qualidade. A legislação federal americana 75 , já ci 
tada, recomenda e os estados estabelecem'rigorosos padrões 

a serem obedecidos para o licenciamento prévio e manutenção 

da licença das instituições de saúde. Sempre é necessário 

saber se o trabalho que desenvolve o laboratório é dirigido 

às necessidades da comunidade e aos programas de saúde pu

blica em desenvolvimento, na certeza de que as . informações 

obtidas estão correlacionadas às finalidades do programa59 . 

1.4 ~ Pessoal Técnico 

LAMOTE43 , analisando o impacto dos programas de 

performance estabelecidos desde 1967 pelo CDC, verificou 

que existe uma ligação entre a qualidade do pessoal e a qu_! 

!idade dos laboratori~, comparando os melhores laborató-



74 

rios com os piores e a qualidade do pessoal em ambos. Aten

to a estas condições, incluiu-se no formulário de resulta

dos a ~dentificação de cada elemento humano participante de 

qualquer das etapas da soreação em cada mês. Para que se 

pudesse identificar os manipuladores das várias etapas da 

reação a cada mês, verificou-se, quando da devolução do for 

mulário (anexo 1), se o mesmo estava corretamente preenchi

do. 

Nas visitas realizadas previamente, observou-se 

que a cada um corresponde uma dinâmica operacional diversa. 

Em um laboratório, o técnico de nível superior realiza tudo 

sozinho. Em outro, o técnico de nível médio faz a inativa

ção do soro e distribuição em lâmina enquanto o técnico de 

nível superior prepara o reagente e faz a leitura da flocu

lação. Já em outro laboratório, são somente os técnicos de 

nível médio que se responsabilizam por tudo. Em qualquer 

destes casos, certamente ocorreram erros. No mesmo laborató 

rio, no decorrer de todo o período, também houve alterações 

na escala do pessoal envolvido nas reações. Enquanto no pr! 

meiro mês foi apenas um tipo de técnico, no outro mês foram 

2 ou 3, e assim, sucessivamente. Não se poderia também fa

zer uma avaliação mês a mês, pois com somente 6 amostras ha 

veria uma superestimação d~~ ~ados. Somente ao final dos 6 

meses, computando-se todos ~ dad~~, é que se teria uma so-

matéria do conjunto de procedimentos e uma avaliação mais 

próxima da realidade, ou mesmo real, do pessoal nestes labo 

ratórios. 

Outro fator de possível influência na qualidade 

dos resultados é o desempenho do diretor ~u do chefe. Cada 

um desempenha um papel diferente e não menos importante na 

condução do pessoal sob sua responsabilidade. Pelo formulá-
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r1o de resultados, estas duas figuras foram identificadas 

e, ao contrário das demais, observou-se que sempre foram as 

mesm~s ao longo do período pesquisado. 

Do formulário (Anexo 1), constam os dados sobre 

os responsáveis pela inativação do soro, preparaçao da solu 

çao salina, preparação do reagente ou antígeno, distribui -

çao na lâmina e agitação, bem como do responsável pela lei

tura. Da combinação destas seis variáveis é que resulta o 

diagnóstico laboratorial do VDRL. 

Para se analisar até que ponto cada um destes fa-

tores, isoladamente ou em conjunto~ contribue para o resul-

tado final correto ou incorreto, seria necessário -agrupa-

los de acordo com estes resultados. A tentativa inicial foi 

a de verificar qual a melhor combinação do pessoal para se 

obter um melhor resultado nas análises. Tentou-se, então, 

identificar,mês a mês, em cada laboratório, se os respons~ 

veis pelos exames naquele mesmo mês eram técnicos de nível 

superior ou técnicos e auxiliares de laboratório. Devido 
... 
a 

grande dispersão dos valores encontrados em função de se 

ter seis variáveis, a solução encontrada foi reduzi-las pa-

ra apenas as 4 que se destacam como mais importantes. As va 

riáveis selecionadas foram: existência de ~iretor ou chefe 

e, inativação do soro, preparação do antígeno e leitura dos 

exames com a especificação do responsável técnico de nível 

superio~ ou auxiliar. 

Estabelecida esta classificação, no próprio formu 

lârio mensal, obteve-se o número de exames corretos e erra

dos naquele mês e a classificação do pessoal em, por exem -

plo, Al, B2, Cl, D2 ou então A2, B2, Cl e Dl. Juntando-se 

todos os laboratórios (Quadro III), combinações foram obti

das segundo a percentagem de concordância qualitativa. Por 



serem mui tos· os espaços em branco, Ül'\ . c· ,. c·vpc't i~:ilo das 

combinações, optou-se por apr~sentar apen;1s os resultados 

ji conjugados. Obtiveram-se as seguintes combinações: 

QUADRO III 

Al Bl Cl Dl 87,5% 

AZ .BZ C2 C2 83,3% 

A2 B2 Cl DZ 83,3% 

Al B2 cz DZ 77,3% 

Al BZ Cl Dl 76,3\ 

AZ Bl Cl Dl 76,0\ 

AZ BZ cz Dl 75,6\ 

Al BZ cz Dl 75,0\ 

AZ Bl Cl Dl 71,4% 

AZ Bl* 69,8\ 

AZ Bl CZ Dl 50,0\ 

* Não inativa o soro e o antígeno comercial vem 

pronto para o uso. 

Legenda: 

Al - existência de diretor 

A2 - e·xistência de chefe · 

Bl técnico de nível superior como responsável pela inati

vação do soro 

B2 - técnico ou auxiliar de laboratório responsável 

inativação do soro 

pela 

Cl - técnico de nível superior responsável pela preparação 

do antígeno 

CZ - técnico ou auxiliar de laboratório responsável pela pr! 

paraçao do antígeno 
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Dl - técnico de nível superior responsável pela leitura dos 

exames 

D2- técnico ou auxiliar de ,_~oratório responsável 

leitura dos exames 

pela 

Quando todos os participantes na reaçao sorológi

ca sao de nível superior, obtém-se um melhor resultado 

(87,5%) na qualidade, embora o técnico e o auxiliar se si-

·tuem logo abaixo. (83,3%). A constatação destes n~meros exi

giu que se verificasse em que laboratórios ocorreram estes 

fatos. Constatou-se que, na realidade, as percentagens maio 

res de acertos se verificaram nos laboratórios em que, qua

se sempre, é uma ~nica pessoa a responsável pelos exames. 

Como o item A (diretor ou chefe) permanece constante, as V! 

riações podem ocorrer na escala das demais pessoas. No en

tanto, nestes laboratórios, o técnico de nível superior 

(Bl, Cl e Dl) é o mesmo indivíduo que faz a inativação, pr~ 

paro do antígeno e leitura do exame. À medida que mais pes

soas diferentes participam das reações, maior foi o n~mero 

de erros encontrados. Mesmo no caso da terceira melhor com

binação em que tem o chefe CA2), o técnico auxiliar como 

responsável pela inativação e leitura (B2, D2) do exame , 

constatou-se que ela se verificou apenas durante 2 meses em 

um laboratório de muito boa performance. b importante lem

brar que as três primeiras combinações CAl Bl Cl Dl, A2 B2 

C2 DZ e A2 B2 Cl D2) estão dentro do limite mCximo de 81% 

de erro permissível, enquanto que as demais estão abaixo 

desse nível. 

Outra conclusão a que se pode chegar é que nos 

laboratórios em que nao se necessitam inativar o soro e nem 

prep~rar o antígeno (AZ Bl), está havendo, ou um erro na 



·conservação do antígeno, ou um apreciável en'\J-cfe lcitura.c 

interpretação da floculação nos -s-oros reagentes. 

1.5 - Levantamento Geral nos Laborat6rios 

Na locali::ação du erro e suas causas c no emprego 

de medidas corretivas, reside o principal objetivo Jc um 

programa de controle de qualidade. Não ~ suficiente consta-

tar-se que os exames est~'io JentrQ ou não do limite de t::rro 

aceitável. Se faz necessário que se localize a sua 0r ... gem 

e, principalmente, os fatores que o determinam. Identifica 

da e localizada a falha, torna-se operacioi1almente mais fi-

cil a~licar as medidas saneadoras. Nas dosagens h ioqu Ími ·-

cas, ou exames aue utililam anarelhos nuto~5tjcos e sofisti . . 
cados, a soluç~o pode não ser t~o ficil. Se for o aparelho, 

requererá um especiJ1ista para o cons~r~o. Não 5o caso do 

VDRL que 2prcsenta uma tecnica simples c dir~ta, cujos er-

ros podem ser corrig1dos quase que de imediato. Al~m do que 

se torna fâcil vcrifjcar se houve a correção do erro, bas-

tando que ~e realizem novos testes com um soro de título 

preestabelecido. 

A ~ltima etapa do trabalho, como complementaçãoda 

pesquisa e de acordo com o planejado, foi a realização "in 

loco" de um levantamento por meio de formulário 

(Anexo 2). Em todas as instituições, o chefe ou o 

próprio 

diretor 

foi entrevistado e todos os dados necessários à complement~ 

çao da pesquisa foram anotados e constam no referido formu-

lârio. 

Através das observações feitas nos locais de rea-

lização das sorologias, pôde-se constatar um grande sensode 
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segurança, de auto confiança. Os resultados sao emitidos 

sem a mínima suspeita de que pode haver erros, falhas. Não 

existe sequer um controle estatístjco dos resultados para 

se verificar algum desvio ocasional. Os reagentes são adqui 

ridos em função do preço ou da marca comercial que, por ser 

de renome, ganha confiabilidade sem ressalvas. Estas obser-

vações, embora empíricas e não sujeitas a uma comprovaçao 

estatística, confirmam os resultados encontrados na pesqui

sa. São atitudes e comportamentos não científicos que nao 

condizem com a at0nção que a saúde pÚblica merece. 

Nesta mesma ocasião, tendo-se os resultados ante-

riores, cada participante tomou conhecimento da performance 

encontrada e das dúvidas sobre a origem dos erros. Há cert~ 

za de que serviu de subsídio para que muitos procut·assem 

melhorar a qualidade. Acredita-se também que, em vista des

ta colaboração recíproca, informações precisas foram obti -

das. 

1. 5.1 - Direção 

~ 

De fundamental importância em. todo o serviço e a 

direção administrativa e técnica. No processo org:mizac i o -

nal é um dos primeiros pontos ~ serem equacionados. Desta 

depende a organiz~ção dos serviços, a distribuição de fun-

çoes, a orientação técnica segura e precisa, a solução dos 

problemas cotidianos e de emergência, enfim, todas as atri

buições que as normas recomendam e estabelecem. 

·Em trabalho anterior 37 verificou-se que, nos labo 

ratórios de saúde pÚblica da rede estadual em Santa Catari

na, existe uma estreita ligação entre a qualidade geral dos 
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serviços e a capacidade de administração do chefe local do 

laboratório. A administração central do sistema estadual 

possue um critério de avaliação próprio, através de visitas 

dos supervisores. Quando o responsável local, o thefe do 1! 

borat~rio, obtinha um bom conceito da supervisão, observou

-se que se tratava de um bom local de trabalho, com pessoal 

auxiliar competente e hábil, proporcionando à equipe de saQ 

de e à comunidade um atendimento satisfatório. O contrário 

se verificava quando a supervisão não possuía bom conceito 

do profissional chefe. Havia uma desorganização evidente e 

um trabalho deficiente no atendimento à população e ao pró

prio organismo de saúde, a unidade sanitária em que se loca 

liza o laboratório. 

Neste trabalho, pôde-se também constatar que os 

laboratórios possuidores de melhor organização e em que a 

direção é eficiente na participação diária nas atividades 

apresentaram um melhor resultado na qualidade, com alguma 

exceção. São geralmente os pequenos laboratórios em que, 

via de regra, o diretor proprietário é o responsável técni

co e ele mesmo participa continuamente do trabalho e se res 

ponsabiliza pelos resultados. Nos estabelecimentos de maior 

porte, em que a direção é mais à distincia, os 

nem sempre foram o esperado, estando aquém da 

resultados, 

performance 

satisfatória. São locais em que o pessoal de nível técnico 

ou auxiliar responde quase totalmente pelas análises sorol~ 

gicas. Apenas em algumas ocasiões esporádicas é que se ver.! 

fica a participação do técnico, seja ele chefe ou diretor. 

~ interessante ressaltar um aspecto já relatado 

no item 4.3. Verificou-se que quando mais de uma pessoa tó

ma parte na realização da sorologia, os erros aumentam. Is

to é comum e sucedeu mais freqUentemente com os diretores. 
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Vez por outra eles participam da rotina do VDRL e,-nestasv~ 

zes, identificada a sua presença, os erros foram em maior 

n5mero. Esta participação ocasional poderia ser de qualquer 

elemento que, provavelmente, ocasionaria erros: nestes ca-

sos, foram comprovadamente os diretores os causadores do 

erro, pela identificação dos mesmos nos resultados. 
. 64 -

Se~undo PRIER , existem 3 areas ou 3 fatores en-

volvidos em uma avaliação completa: qualificação do pes-

soai, material e equipamentos e testes de proficiência. Re

·gistra também que na Pennsylvania, o diretor está.obrigado, 

por lei, a passar no mínimo 4 horas por dia no laboratório. 

Nos Estados Unidos 43 , durante 7 anos, aproximadamente, 10% 

a 20% das pessoas que trabalharam em análises clínicas fo-

ram desclassificadas para este trabalho pelo CDC e tiveram 

b . ~ b- - . 59 - d que ser su st1tu1das. Tam em no Mex1co , a seleçao o pes-

soal obedece a rígidos critérios estabelecidos em lei. 

Não resta dúvida de que, se se dispõe de pessoal 

experiente, dedicado ao trabalho, satisfeito e responsável, 

qualificado para o exercício de sua função, o erro casual 

pode ficar reduzido às falhas inerentes a própria limitação 

humana 26 . 
43 O CDC, ainda segundo LAMOTTE , detectou que os 

10 melhores laboratórios avaliados são os que possuíam dire 

ção altamente qualificada, supervisores e patologistas qua

lificados em quantidade elevada em relação aos demais traba 

lhadores. PEDDECORD e CADA61 , em levantamento estatístico 

em 2 grupos de laboratórios, encontraram baixa proficiência 

na sorolues realizada por aqueles que possuíam pessoal mais 

experiente e qualificado, o que contradiz outros autores. 

MITCHEL e GOLDBERG 50 , destacam 5 atribuições do 

empregador: 
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a) salientar a importância da 
perfeiçâo no trabalho; 

bJ deixar claro que nada menos 
que a perfeiçâo é aceitável; 

a) fazer conhecer os padrões 
requeridos; 

dJ manter o controle indivi
dual na qualidade e, f~nal
mente, 

e) reconhecer o bom trabalho 
de maneira peraept{vel. 

A identificação da direção, conforme os critérios 

definidos anteriormente, foi a de diretor e chefe. Em - al

guns casos foi difÍcil a determinação exata do diretor ou 

do chefe como responsável pelas reações sorolÓgicas. No en

tanto, o critério de relacionar esta função com o VDRL foi 

seguido, possibilitando a classificação precisa de ambos. 

Em um dos laboratórios o diretor delegava aos auxiliares as 

tarefas técnicas, assinando apenas o laudo, sem superv1sao 

direta. Neste caso, embora não se enquadrasse como diretor, 

segundo os critérios desta pesquisa, assim foi feito. Não 

havia sequ~r um chefe responsável pelo setor destas análi -

ses. Foi uma exceção que não chega a invalidar a regra. O 

critério está de acordo com a definição ~diretor de labo-

ratório que significa a pessoa que é responsável pela admi

nistração técnica e científica, incluindo supervisão de pr~ 
5"6 cedimentos e responsabilidade pelos laudos . 

Os dados levantados, constantes na Tabela 9, per

mitiram identificar os diretores e chefes de cada institui-

ção, bem como a sua formação profissional. Nos 20 laborató~ 

rios, verificou-se a existência de 3 médicos e 17 farmacêu-

tico-bioquímicos como diretores ou chefes. 



Tabela 9 - Distribuição dos laboratórios 

de saúde de Flor ianópo 1 is, SC. , 

segundo o critério de avalia

ção e a existência de diretor 

ou chefe como responsável pe
los exames sorológicos (VDRL) , 
1982. 

DIRETOR CHEFE TO'l'AL 

N9 % N9 o ., N9 % 

Satisfatório 3 42,9 4 57,1 7 100,0 

Não Satisfatório 5 38,5 8 61,5 13 100 ',o 

TOTAL 8 4Ú,O 12 60,0 20 100,0 
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Analisando a Tabela 9, verifica-se que dos labora 

tórios considerados satisfatórios, a diferença entre os que 

possuem chefe (57,1%) e os que possuem diretor (42,9%) é de 

14,2% a W-ais para os primeiros, isto é, os que possuem che

fe. Já nos laboratórios não satisfatórios, a diferença é de 

23,0%, ou seja, uma maior percentage~ de chefes, porém com 

menor performance na qualidade. Além desta comparação, pod~ 

mos deduzir diretamente pela Tabela 9 que os laboratórios 

com diretor apresentaram uma qualidace superior aos labora

tórios que possuem chefe. Esta constatação demonstra exata

mente aquilo que a observação e a prática já haviain compro-

vado. Quando o trabalho do diretor é constante e preciso, 

seja na realização por ele mesmo dos exames, seja na parti

cipação direta nas atividades diárias, a qualidade é melhor 

em todos os sentidos. O laboratório é bem organizado, as 

funções sao bem distribuídas, o senso de responsabilidade 

e comum a todos e, mais do que tudo, os resultados são fide 

dignos. 
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1.5.2 - Inativação do soro 

Após a coleta do sangue, aproximadamente 5,0 ml, 

em tubo de ensaio, deixa-se coagular a parte solida. Por 

decantação, separa-se o soro, parte lÍquida, da porção sóli 

da. Colocado em tubos de ensaio apropriados, é levado 
~ 

a 

centrífuga para que haja uma separação completa de sÓlidos 

do lÍquido. De execução simples, esta etapa da sorologia 

permite que se observe visualmente se a separaçao sÓlido/ 

lÍquido foi completa. Caso ainda persistam algumas hemácias, 

faz-se nova centrifugação usando uma bolinha de algodão pa

ra facilitar a ~edimentação. Na impossibilidade de se obter 

um soro lÍmpido, devido à hemÓlise, o Único recurso e proc! 

der a uma nova coleta de sangue do paciente. 

Por serem facilmente perceptíveis, até nesta fase 

os erros sao poucos ou inexistentes. A partir do momento em 

que se faz necessária a inativação do soro em banho -maria, 

os erros deixam de ser notados tão facilmente. Não se pode, 

a olho nu, dizer que uma amostra está ou não inativada. O 

controle do tempo e da temperatura de inativação é o que, 

preliminarmente, assegura a exatidão. Ou então, mais tarde, 

no resultado final é que se pode perceber que houve alguma 

coisa errada no processo. Por este motivo, iniciou-se; na 

inativação do soro, a identificação do pessoal responsável 

por esta operação. Identificou-se ·também a escolaridade des 

te pessoal, sem n6 entanto, utilizá-la como dado por não se 

apresentar como tendo qualquer relação com a classificação 

técnica do pessoal envolvido, ou seja, nao foi representati 

vo. 

Não se trata da avaliação de performance dos em

pregados, que é o ato de estimar a ~mportincia relativa dos 
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empregados em ordem de determinar as recompensas, privilé

gios ou vantagens a serem dadas ou supridas de cada um*. 

Trata-se de medir a capacitação individual c exprimi-la em 

função da performance nos exames. 

Segundo WAABA 78 , o pessoal de laboratório e com-

posto de: 

a) Técnico de nível superior. 

b) Técnico de Laboratório. 

c) Auxiliar de Laboratorio. 

Enquadram-se na classificação de técnico de nível . 
superior os profissionais de formação universitária, sejam 

eles farmacêuticos-bioquírnicos, biÓlogos, biomédicos, rnédi 

cos, químicos ou veterinários. O técnico de laboratório po~ 

sue escolaridade de nível médio e, de acordo com a legisla

ção, deve possuir curso profissionalizante em colégio técni 

co de 29 grau. O auxiliar de laboratório deve possuir o 19 

grau de estudos e ter recebido treinamento sobre atividades 

- - 16 em laboratorios de saude . 

Na prática, todavia, esta classificação apresenta 

visíveis distorções. O pessoal que recebe, dentro do labora 

tório, um treinamento técnico que o capacite a realizar de

terminadas tarefas é classificado corno técnico, independen-

temente de sua escolaridade. Já o pessoal que desenvolve ta 

refas mais simples é considerado auxiliar. 

A mesma terminologia referenciada pelos diretores 

ou chefes que forneceram a informação foi utilizada Se o 

indivíduo era citado como técnico, mantivemos a terrninolo-

gia, independente de sua escolaridade e formação. 

* BROWNFIELD, R.L. & JONES, W.R. Performance 

programs (mimeografado). 
evaluation 



Bó 

Na maior parte dos setores laboratoriais, somente 

uma pessoa realiza a operaç~o de inativac~o do soro. Al-

guns, por terem mais funcion~rios, se r~vezam nesta funç~o. 

Apenas um nao tem aJgu~m especificamente para este procedi-

menta por ser desnecessário em sua rotina. r que existem 

marcas comerciais de VDRL que dispensam a inativa~ão. A Ta-

bela 10 mostra essa divisão do trab~tlho Je inativação entre 

os laborataristas. 

Tabela 10- Distribuit.·ão dos laboratórios 

de saúde de Flor ianópo 1 is, se., 
segundo o crit~rio de avalia

çao c o pessoal envolvido na 

inativação do soro, nos exa -

mes sorolÓgicos 1\'!~L), 1982. 

PESSOAL TtC. 111GIICO I AUXILIAR TOTAL SUPERIOR DE LAB. I DE LAB. 
-AVALIAÇÃO 

N'? o NO o i\9 g N'? <t 
DOS LABS. ó ó o o 

Satisfatórios ' I 6 60,0 1 10,0: 3 I 30 , li 10 100,0 
' I I Não Satisfatórios 7 41 '2 4 23,51 6 J 35, 3 17 100,0 

-
' 

TOTAL 13 48,2 5 18 's, q i 3 3, 3 27 lUC,O 
i -

De imediato se observa, pela Tabela 10, que nos 

laboratórios satisfatórios é bem maior a participação do 

técnico superior (60,0~) do que a dos técnicos e auxiliares 

(40~), enquanto que naqueles em que a avaliação foi desfavo 

rável, a proporção foi de 41,2~ de técnico superior contra 

58,8~ de técnicos e auxiliares. Deve-se lembrar que os 7 

laboratórios satisfatórios possuem 10 pessoas envolvidas ~s 

ta operação de inativação, o que dá uma relação de 1,4 pes-
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s o~ s por J : dw r a t Ó r i o . No s l :; na o s d t i s f a t Ó r i o s , a r e 1 a ç ã o é 

quase a mesma, ou seja 1,3 pessoas por laboratório. Fica 

evidente que, mesmo proporcionalmente, quando existe maior 

participaçjo do técnico de nível superior, a pro~abilidade 

de se ter um resultado confi~vel é mais frequente. 

Embora a diferença seja de apenas 5,3%, vale no

tar (Tabela 10) que os laboratórios não satisfatórios utill 

zararn mais o pessoal auxiliar que os satisfatórios. Faz-se 

importante esta observação, na medida em que se sabe que o 

pessoal auxiliar não tem preparo técnico escolar, ou mesmo 

experiência pr~tica, que lhe permita ser denominado técnico. 

Kazão pela qual, a maior e mais evidente utilizaçãn ~os téc 

nicos pelos não satisfatórios, deve ser encarado corno um fa 

to normal, j5 que estão dentro da função para a qual foram 

contratados. 

1.5.3 - Solução Salina 

Nos procedimentos para se determinar o título do 

soro que se apresentou corno reagente na reação qualitativa, 

se faz necessiria a diluição deste mesmo soro. Para isto se 

utiliza a solução salina ou soro fisiolÓgico, que é urna so

lução de cloreto de sódio a 9%o. Existe a solução comercial 

pronta para uso; no entanto, devido à simplicidade de prep~ 

ro, a maioria faz a solução salina em seu própr~o laborató

rio. 

Na reaçao qualitativa nao se necessita da solução 

salina. Corno, em todos os laboratórios, o controle de quali 

dade foi determinado em função das provas qualitativas, nao 

se p6de relacionar a preparação da solução salina com a pe~ 
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formance nestes testes. Mesmo assim, fez-se o levantamento 

do pessoal que prepara esta solução, porque, na rotina de 

trabalho, todos os laboratórios realizam as provas quantit! 

ti vas. 

Dos 20 laboratórios, em 15 o seu pessoal prepara 

a solução salina e 5 adquirem o produto comercial. Naqueles 

que preparam a solução salina, a maioria do pessoal respon

sável pela preparação é de nível superior (48%). O técnico 

de laboratório part~ci~a com 36% e o auxiliar com apenas 

16%. Já nesta etapa se verifica a menor participação do ní

vel auxiliar, com a sensível predominância do nível técnico 

e superior. E~·iste uma certa cautela em delegar aos auxilia 

res esta atribuição. Mesmo em se tratando de um ptocedimen 

to de simples dissolução de uma substância (NaCl) em 
.. 
agua 

destilada, o cuidado se faz sentir. Observa-se ainda que es 

ta preparação será utilizada em outras anilises dentro do 

laboratório, como as provas bioquímicas, de sensibilidade 

e especificidade muito maior que a sorologia. 

A avaliação da performance em relação à solução 

salina so pode ser computada nos 5 laboratórios que, além 

dos testes qualitativos, fizeram também os quantitativos. 

Todavia, tão somente 4 laboratórios foram considerados, 

pois um deles não prepara a solução, adquirindo-a no comér

cio. Por se tratar de uma amostragem voluntária, computou-. 
se o pessoal que prepara a solução salina nestes 4 laboratô 

rios, sendo 2 satisfatórios e 2 não satisfatórios. 

Vemos que em quase todos os laboratórios existe o 

cuidado de ser o técnico de nível superior o responsável pe 

la preparação da solução salina. Surpreende, no entanto, 

que nestes 4 laboratórios em que pudemos comparar a perfor

mance, justamente onde é maior o número de pessoas de nível 
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superior, é também onde a qualidade dos resultados n2co fo-

ram satisfatórios. Do total de 7 pessoas nestes laborató-

rios, 57\ são de nível superior e 43,0% são técnicos. Res

salta-se todavia que 75% do pessoal de nível superior que 

prepara a solução pertence aos laboratórios não satisfató

rios, enquanto que apenas 33,3% são do nível técnico. Espe

rava-se exatamente o contrário, ou seja, que os laborató 

rios que contassem com menor n~mero de técnicos de nível su 

perior, nesta fase da reação sorolÓgica, apresentassem a me 

lhor performance, o que não ocorreu. Mesmo que em 
~ 

numeras 

absolutos a amostra seja pequena, ela representa 20,0%(4) do 

total de instituições pesquisadas. O aprofundamento de estu 

dos que abranjam um universo maior é a ~nica maneira de se 

comprovar as conclusões relatadas. 

1.5.4 - Diluição do Antígeno 

Toda operaçao técnica que exige o manuseio de pe

quenos volumes, por mais simples que seja, requer um bom 

treinamento e sens!veis cuidados. A preparação do antígeno 

VDRL também demanda estes cuidados. Todas as marcas comer-

ciais, com exceção das que já trazem o antígeno preparado 

para uso, comercializam o VDRL em duas porçoes. Uma delas 

contém a cardiolipina, lecitina e colesterol; a outra, a so 

lução tamponada. g necessário misturar corretamente as duas 

soluções para que o antígeno esteja pronto para ser utiliza 

do. Observou-se também que é comum, neste procedimento téc

nico, a participação quase que exclusiva do pessoal de ní

vel superior, algumas vezes do técnico, e, bem poucas ve

zes, do auxiliar. 
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Logo apos estarem os soros prontos para receberem 

o antígeno é que se inicia o preparo desta solução. Enquan-

to a solução antigênica já misturada aguarda alguns minu-

tos para que se complete a reação, faz-se a distribuição 

das gotas de soro na lâmina escavada. Logo após se adiciona 

ao soro a gota do antígeno, procedendo-se a agitação da lâ-

mina para a hornogeneização da reação de floculação. Caso 

tenha ocorrido qualquer problema na preparação do antígeno, 

haverá um reflexo no resultado. Comumente o erro só é iden

tificado quando começa a aparecer urna quantidade anormal de 

soros com floculação. A prática diária, pela observação, 

permite ao laboratarista ter urna expectativa na quantidade 

de resultados positivos. Quando ocorre extrapolação desta 

expectativa, a suspeita recai imediatamente sobre o antíge

no. O procedimento correto é fazer-se urna nova diluição do 

antígeno e testar este novo preparo em um soro reagente de 

título conhecido e em um outro soro não reagente. Deste se

gundo resultado, poder-se-á verificar se está ocorrendo al

gum problema com o antígeno ou se é a preparação a responsá 

vel pelo erro. Em Último caso, deve-se preparar novo antíg~ 

no de outro frasco, comparando-se os dois resultados e aqu! 

la bateria de soros com resultados errados, indica que o 

antígeno utilizado deve ser desprezado. 

Aqui também prevalece, dentre os técnicos, um fal 

so senso de segurança, baseado unicamente na marca comer-

cial do VDRL. Se é uma marca de renome, a hipótese de estar 

imprópria para uso nao é considerada. Ora, sabemos que nao 

existe infalibilidade e, mesmo as ditas marcas de renome, 

geralmente importadas, devem estar sob rigorosa observação 

e avaliação dos que as utilizam. Nenhum descuiJo é tolerável ~nio 

há motivos para o exce?so de co~fiqfi~â 1 Par& is~Q ~~i8·1· 1 
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fatór-ios L lO ,0'~), cons í Jc ranJo-se a aval ial/ão da performa_!! 

ce qualitativa inicialmente rcali=ada. 

Para que se possa ter uma certeza de que os dados 

sao fi~is, basta relacionar o n~mero de pessoas envolvidas 

(Tabela 111 com o n~mero Je laboratórios participantes. As

sim, das 10 pessoas no total das que operam nos 7 laborató

rios satisfatórios, a relação (10/7) e de 1,4 pessoa§ por 

laboratório. Para as 16 pessoas dos 13 nao satisfatórios, 

a relação (16/13) é 1,2 pessoas por laboratório, ou seja, 

uma diferença muito pequena. Considerando que nos laborató

rios satisfatórios a preparação do antígeno VDRL foi opera

cionalizada por 90'~ (70~o + ZO%) de técnicos de nível supe

rior e de t~cnicos de laboratório, contra 81,3\ (62,6% + 

18,7%) nos laboratórios não satisfatórios, pôde-se inferir 

que a participação de pessoal qualificado na preparação do 

antígeno é uma condição de melhor qualidade nos resultados. 

1.5.5 - Leitura e Interpretação do VDRL 

A ~ltima etapa Ja reaçao sorolÓgica é a 

e interpretação da floculação ao microscópio, com 

leitura 

aumento 

de 100 vezes. A lâmiim escavada possui 16 cavidades, permi

tindo a leitura de 16 soros. A leitura se faz pela formação 

de flocos,originados da reação entre o antígeno -e o anti-

corpo, a reagina, caso ela esteja presente no soro, confor

m~ já foi esclarecido. O que importa neste momento é a lei

tura correta da intensidade da reação. Quanto maior for a 

quantidade de reagina presente no soro, maior será a flocu

lação. A intensidade da reação determinará ao laboratarista 

se se está em presença de um soro fracamente reagente ou 
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Tabela 12 - Distribuiç~o dos laborat6rios de 

sa~dc de Plorian6polis, segundo 

o crit~rio de avaliação e o pes

soal envolvido na leitura e in

terpretaçio de sorologias pelo 

VDRL, 198 2. 

I 
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PESSOAL 

I 
T~CNICO 

I 
T~CNICO AUXILIAR TOTAL SUPERIOR 

" 
AVALIAÇÃO 

j OOS LABS. N9 qó N9 q N9 o N9 % o í> .. 

Satisfatório 8 80,0 
I 

2 20,0 - - 10 
I 

100,0 I 

Satisfatório ' I 
Não 14 82,3 ) 

I 11 '8 1 J 5 '9 17 100,0 
J 

'-' 

I 
! 

I i 
TOTAL 22 I 81 '5 I 4 

I 
14,8 1 1 3, 7 27 100,0 

I 

camente pode-se dizer que o fato se comprova, embora a dife 

rença seja de apenas 2,3% num total de 27 pessoas. Também 

nos dois casos, a relação pessoa/laborat6rio é praticamente 

a mesma. Há nos 7 laboratórios satisfatórios um total de 8 

técnicos de nível superior; port~mto, uma relação de 7/8. 

Nos laborat6rios não satisfat6rios, esta relação é de 13/14. 

Pode-se, no entanto, realizar outro cálculo, levando apenas 

em consideração a qualidade Uornwção) do pessoal e não a 

quantidade. Obteve-se, assim, 0 laborat6rios satisfat6rios, 

com técnicos de nivel superior, o que representa 85,7% de 

satisfatórios contra 11 lo.bor~ltÓrios não satisfatórios com 

o mesmo tipo de profissional. Isto representa 84,6%; portag_ 

to, agora, uma diferença de I , 1 .. ,t favor dos laborat6rios 

satisfat6rios com técnicos de ;t;.,~~_'l superior. Esta pequena 

diferença se faz mais reprcscnt :>t i\'a na medida em que ape

nas um laborat6rio com a part1cipaç~o de auxiliares foi sa

tisfat6rio (14 ,3%), enquanto que· 2 fOl'am nao satisfat6rios 

(15,4%) com o mesmo tipo de pc<·.o;~l. llma diferença também 
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de 1,1~, ainda favorável aos técnicos de nível superior. As 

sim, parece confirmar-se que os laboratórios de Florianópo

lis que contaram com profissionais de nível superior na le~ 

tura e interpretação do VDRL tiveram uma maior chance, emb~ 

ra muito pequena, de apresentarem resultados fidedignos. 

Por sua vez, se apenas os técnicos superiores (Tabela 12) 

forem considerados, verifica-se que existe uma acentuada de 

ficiência na leitura de lâminas de sorologias, isto porque, 

do total dos 22, apenas 8 técnicos de nível superior (36,3%) 

estão nos laboratórios satisfatórios. 

1.5.6 - NÚmero Médio de Sorologias Realizadas Men 

salmente 

Há uma variação muito grande em uma mesma insti -

tuição com respeito ao número de exames que ali são realiza 

dos. Há épocas do ano, férias, por exemplo, em que diminue 

bastante o volume de trabalho. O contrário ocorre no início 

de período escolar ou de apresentação de recrutas, em que o 

trabalho normal sofre uma expansao temporária. 

-A quantidade de exames e um dos fatores que cara~ 

teriza o laboratório de porte pequeno, médio ou grande. Di

ferencia também laboratórios pÚblicos de privados, hospita-

lares de especializados, e assim por diante. Os laborató-

rios pÚblicos apresentam grande volume de trabalho por ate~ 

derem à coletividade e os exames serem gratuitos. Os hospi

talares estão em segundo lugar em volume de trabalho, por 

atenderem a uma clientela específica e contínua. 

Dentre os laboratórios pesquisados, há desde aqu~ 

les que fazem 20 sorologias por mês até os que fazem mais 
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de 5.000, ou seja, uma m~dia de uma por dia nos pcqucnr s e 

300 por dia nos grandes laborat6rios. Num levantamento esti 

rnativo, comprovou-se que os 20 laborat6rios realizam uma 

média de 8870 sorologias por mês em Florian6polis, o que da 

ria um volume anual médio de 106.440 exames. Este dado -e 

importante se se fizer alguns exercícios de hip6tese. 

Antes disso, convém reportar-se a um trabalho rea 

lizado em 1980 pelo autor desta pesquisa, quando foi const~ 

tado que dos exames sorol6gicos de sífilis realizadas no La 

boratório Central de Saúde PÚblica de Florianópolis, 3% apr~ 

38 sentaram-se como reagentes . O levantamento ocorreu num p~ 

ríodo de 3 meses e inclui pessoas que demandavam àquela unl 

dade. No mesmo período, conforme já se citou, no laborató -

rio do INAMPS também de Florian6polis, a mesma percentagem 

39 de 3% de exames positivos foi observada em gestantes . 

Voltando ao dado anterior do volume anual de soro 

logias, e,se for considerada como provável a hipótese de 

que a mesma percentagem continuou se verificando em 1981 e 

1982, t~r-se-ia que encontrar nos 106.440 exames um total 

de 3.193 sororeagentes em um ano. Se este numero ocorreu ou 

não, foi impossível fazer-se a estimativa nos laboratórios 

pesquisados devido à deficiência nos registros. No entanto, 

a Tabela 4 demonstra que a média de acertos, em todos os 

laboratórios, nos exames considerados reagentes e fracamen-

te reagentes, variou de 47,5% a 87,3%, respectivamente. Apll 

cando estes valores sobre os 3193 soros provavelmente reatl 

vos, encontrar-se-iam os valores 406 para 47,5% e 1676 pa~a 

87,3%, com o valor médio de 1041 soros reagentes que seriam 

computados com resultados não reagentes. Quer dizer, então, 

que, da população que ocorreu a estes laborat6rios, naquele 

período, existiu uma probabilidade acentuada de uma grande 
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parcela de proviveis portadores de sífilis, não ser labora

torialmente diagnosticado. 

Trata-se, certamente, como já foi dito, de um 

exercício de hipóteses. Porém, fica evidenciada a importân

Cla de se ter um diagnóstico preciso. ~a medida em que um 

dos suportes que poderiam colaborar na quebra da cadeia epi 

demiolÓgica, o laboratório, apresenta deficiências técni~as 

no diagnóstico, haverá um conseqtiente reflexo nas taxas de 

incidência e prevalência. Alguns setores da área de sa~de 

minimizam a importância do laboratório no sistema de sa~de. 

No entanto, erros que ocorrerem somente contribuirão para 

o acirramento dessas opiniões que, despidas de qualquer fun 

damento, vicejam ainda em círculos retrógrados. 

1.5.7- Banho-maria 

Na reaçao sorológica pelo VDRL, a inativação do 

soro requer que se coloque a amostra em banho-maria a 56°C 

por 30 minutos. ~ tolerável a variação de ! 1°C desta temp~ 

ratura. Valores acima ou abaixo dos valores permitidos pro

vocarao a não inativação do soro ou até uma coagulação. O 

banho-maria necessita ser ligado pelo menos uma hora antes, 

para que atinja a temperatura desejada, sem oscilações. A 

marcaçao do tempo de inativação também deve ser rigorosa. A 

utilização de alarmes sonoros (relÓgios de tempo) impede 

que se esqueça do material no banho-maria. Já vimos que a 

inativação incorreta possibilita o aparecimento de 

sensíveis na leitura e diagnóstico pelo VDRL. 

erros 

Em cada laboratório, observou-se o termômetro in

dicador da temper~ura do aparelho, fazendo a respectivaan~ 
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realmente ocorreu. 

1.5.8 -Agulhas 

O antígeno adicionado ao soro, antes da agitaçio, 

deve ser rigorosamente medido. Cada gota que se mistura ao 

soro de deve ter o volume de l/60 rnl. Se colocarmos 1,0 rnl 

da so.lução antig~nica em urna seringa, a agulha deve liberar 

60 gotas : 2. Este volume é obtido com a utilização de uma 

agulha sem bisel~ calibr-.: 18, para as reações qualitativas. 

Para as reações quantitativas o volume da gota deve ser de 

1/75 ml ± 2 gotas, que pode se obter com uma agulha cal i-

bre 19. 

Verificou-se que sao utilizados os mais diversos 

tipos de agulhas ou pipetas para medir a gota de antígeno. 

Alguns laborat6rios fazem uso da rnicrotécnica, com pipetas 

especiais, de calibre aferido previamente. Tio somente os 

laborat6rios que utilizam a técnica normal de VDRL foram 

avaliados. 

De imediato, constatou-se ~ue nenhum dos laborat6 

rios faz a separação da técnica qualitativa da quantitativa. 

Para as duas modalidades de reações, utilizam a mesma agu

lha ou pipeta. Eis aí um erro considerável, porque a reaçao 

quantitativa é menos sensivel que a qualitativa em razio da 

diluição do soro. Se no soro puro e no soro diluÍdo são co-

locadas as mesmas quantidades de antígeno, haverá um erro 

proporcional, devido à condição do segundo, isto é, de es

tar diluído. 

Dos 7 laborat6rios que se utilizam da microtécni-
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capara a reaçao de VDRL, 57,1~ foram considerados satisfa

tórios e 42,9%, não satisfatórios. 

Dois laboratórios se utilizam de um antfgeno co-

mercial que dispensa a inativação do soro e o preparo do 

próprio antígeno. Ambos apresentaram condições nao satisfa

tórias. Sabe-se que estes antfgenos, por serem uma emulsão 

estabilizada requerem um armazenamento entre 2°e e 8°e. Não 

foi possfvel comprovar tal suposição, pois demandava uma 

atividade não prevista na pesquisa. Em nenhum dos dois labo 

ratórios visitados havia a preocupação com este acondiciona 

menta adequado. Estes antígenos v~m acumpanhados de agulha 

e conta-gotas específicos para uso de cada um deles. 

Havia 11 laboratórios que não tinham qualquer ag~ 

lha adequada. Todas se apresentavam impróprias para se ob

ter o número de gotas necessárias por mililitro. Destes 11 

laboratórios, apenas 3 (27,3%) são satisfatórios, enquanto 

que os outros 8 (72,7%) foram classificados como nao satis

fatórios. Todos eles apresentavam um número maior de gotas/ 

ml. Isto quer dizer que o volume de antígeno adicionado ao 

soro puro é inferior ao volume necessário (1/60). Há aqui 

mais um fator provável de erro que, certamente, aliado aos 

outros já identificados, contribuíram para que somente 35,0% 

dos laboratórios tivessem performance satisfatória. 

Não se pode esquecer que a gota de antígeno deve 

ser adicionada a uma gota de soro, cujo volume deve ser de 

0,05 ml. No entanto, esta medida não é constante. De uma ca 

vidade para outra, na mesma lâmina, as gotas apresentam vo-

lumes diversos, facilmente observados. Para cada amostra 

deve-se utilizar uma pipeta e isto faz com que se usem pip~ 

tas de diferentes conteúdos volumétricos, na mesma reação. 

O erro serâ evidente, se for comparado um mesmo lote de an·á 
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lises em que foram usadas pepitas de volumes diferentes que 

modificam o tamanho da gota. 

A conclusão é de que se deve treinar o pessoal 

técnico para que observe os volumes de antígeno e de soro, 

calibrando as agulhas e utilizando pipetas adequadas. São 

detalhes de simples solução e que, certamente, 

para uma eficácia melhor nos resultados. 

1.5.9 -Agitador de Kline 

contribuem 

Na reaçao do VDRL a floculação se processa quando 

o soro e o antígeno são agitados em movimento contínuo e 

uniforme. Este procedimento permite que os lÍquidos se mis

turem adequadamente e a floculação se distribua em todo o 

soro. Conforme a técnica descrita, sao necessários 4 minu

tos de agitação que pode ser manual ou através de um apare

lho chamado agitador de Kline. Trata-se de um equipamento 

simples e sobre o qual as lâminas são depositadas, com o ma 

terial de análise. A superfície plana do agitador perfaz um 

movimento semicircular (3/4 de volta), com uma freqUência 

de 180 rotações por minuto. Esta é a velocidade indicada P! 

ra a reaçao. 

Cada aparelho foi acionado e, com auxílio de um 

cronômetro, suas rotações foram contadas e registradas em 

formulário. Houve uma tolerância de± 10 r.p.m., sendo, po! 

tanto, considerados adequados os aparelhos que apresentaram 

entre 170 e 190 r.p.m .. Dos 20 laborat6rios, 9 nao possuem 

o agitador, dos quais apenas 4 apresentaram performance sa

tisfat6ria. Ou seja, 44,4% dos 9 que fazem a agitação ma

nual das lâminas com o soro e antígeno foram classificados 
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como de boa qualidade. Nos ll laborat6rios que possuem o 

aparelho, apenas l (9,0~) estava com as rotações corretas. 

O fato revela que não existe um controle de funcionamento 

do ag!tador. Esta ocorr~ncia pode estar ligado ~ baixa per

formance de alguns destes laborat6rios. É que nestes lO la-

borat6rios que possuíam o aparelho deficiente, apenas 

(20,0%) estavam dentre os de boa qualidade nos resultados, 

enquanto que o Único laborat6rio com o aparelho em perfeitó 

funcionamento foi satisfat6rio. 

Sabe-se que a operaçao manual está mais sujeita ~ 

variações, e, portanto, mais sujeita a erros. No entanto, 

sem qualquer dúvida, um aparelho com mal funcionamerrto pode 

levar a uma proporção maior de erros. Por esta razão, todos 

os proprietários e responsáveis por estes laborat6rios defi 

cientes foram devidamente alertados para os erros encontra-

dos em seus agitadores de Kline. 

1.5.10 - Armazenamento do Antígeno 

O antígeno VDRL deve ser preparado diariamente 

ou sempre que se fizerem sorologias. Isto ~ o que precei

tuam os manuais t~cnicos citados anteriormente. As instru-

çoes que acompanham o produto tamb~m fatem esta observação. 

Como resultado desta preparação, obt~m-se 5,0 ml de antíge

no pronto para uso. Esta quantidade é suficiente para 300 

provas qualitativas. Para as instituições que realizam um 

grande número de reações diárias, esta quantidade de antíg~ 

no ~ utilizada toda ou quase toda no mesmo dia. O mesmo nao 

acontece com as de pequeno ou médio porte. Nestas, a peque

na demanda de serviço diário acarreta um considerável des-
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p L' r J í c i o J a s o 1 u ç ü o íl n t i g ê n i c íl , c as o na o p o s s a se r u t i 1 i z a-

1.líl no dia seguinte, pelo menos. A solução enscjada pelos 

t~citicos ~ a Jc conservar o restílnte do antígeno em gelade~ 

ra, uti1i:anJo-o sucessivas vc:es. Para evitar as constan-

tes s~tfdas da geladeira c conseqUentcs mudanças de tempera-

tura, algu11S poucos laborat6rios resolveram diferentemente 

o problema. Repartem a solução em pequenas alíquotas e arm~ 

zenam em pequenos frascos no congelador. A cada vez que ne-

cessitam, Jescongelam apenas um frasco, permanecendo o res-

tante na geladeira. 

Entre os laborat6rios pesquisados, 10 declararam 

utili:ar o antígeno somente no dia em que é preparado ou e~ 

tão já é adquirido pronto. Destes, 3 (30,0~) foram classif~ 

cados como ;,,tisfat6rios, enquanto que 7 (70,0~) foram nao 

satisL:u~r~.,s. Outro grupo prepara e utiliza o antígeno num 

prazo d•.: ..: 7 
• I dias, ou seja, ate uma semana. São 5 (71,4%) 

os não satisfat6rios e apenas 2 (28,6%) os satisfat6rios 

neste grupo. O terceiro e Último grupo, que são apenas 3 la 

borat6rios, utiliza o antígeno por um período aproximado de 

30 dias. ~notável que desses, 2 (66,7%) apresentaram boa 

qualidade na avaliação, enquanto que apenas um (33,3%) este 

ve abaixo do mínimo exigiJo. 

Constatou-se, outrossim, pelas visitas e troca de 

impressões e informações com os técnicos responsáveis pelas 

sorologias que, quando o antígeno e hsado até por uma sema-

na, fica armazenado na geladeira ou no congelador. Quando ; 

preciso utilizá-lo novamente, retira-se da geladeira ou do 

congelador, deixando-o algum tempo à temperatura ambiente. 

Ap6s o uso, e novamcnt-2 ;:ua:·dado, e assim sucessivamente. 

No entanto, aqueles qttc L stum:trn utilizar o mesmo antígeno 

até um mcs, cicsco•Jgr ~ i,, ~:~··r_ .d'- a quantid~t-le necess.1ria para 
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aquele dia, desprezando o restante. Como se pode observar, 

esta modificação t~cnica, mostrou não carretar influ~ncias 

nos resultados. Estranhamente, muitos dos laboratórios que 

seguem a recomendação de só utilizar o mesmo antígeno uma 

única vez, apresentaram maus resultados o que leva a con-

cluir que, provavelmente, há outra variável envolvida nos 

resultados. 

Segundo MOTTA 51 , um dos especialistas em controle 

de qualidade no Brasil, uma das causas de obtenção de resul 

tados fora de controle é a deterioração dos reagentes. Con-

sideram-se como pontos fundamentais para o controle de rea-
34 gentes, de uma maneira ge~al, os seguintes aspectos 

a) o emprego de substâncias comprovadamente qual! 

ficadas; 

b) adotar rigorosamente as fÓrmulas ditadas pelos 

autores ou manuais técnicos; 

c) observar o prazo de validade dos reagentes pr~ 

parados; 

d) eliminar todos aqueles que revelam sinais de 

contaminação, deterioração ou precipitação; 

e) conferir com os respectivos padrões o seu de -

sempenho e armazená-los em condições adequadas. 

A observação correta destes procedimentos permit! 
~ 

ra que haja uma acentuada melhora na qualidade. Reafirma-se 

que a segurança deste propósito se verificará quando houver 

uma conscientização coletiva da importância do diagnóstico, 

da possibilidade sempre presente do erro, e de métodos esp~ 

cíficos e seguros de verificação e de correção. 

Com os resultados obtidos nesta parte da pesqui

sa, foram feitas algumas recomendações aos laboratórios pa! 

ticipantes: 
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19 - usar sempre um soro positivo e outro ne&lati-

vo; 

29 - evitar sucessivos descongelamentos do antíg~ 

no já preparado; 

39 - observar qualquer precipitação ou alteração 

nas condições normais do antígeno; 

49 - separar o antígeno em pequenas quantidades 

e conservar em congelador, descongelando a 

quantidade necessária apenas uma vez; 

59 - testar sempre com soro positivo o antígeno 

armazenado. 

O fato é que precisa ser analisada mais Aspecifi

camente a conservação do antígeno preparado. Esta pesquisa 

demonstra que não necessariamente ocorreram erros nos labo

ratórios que armazenaram, adequadamente, sem descongelame~ 

tos sucessivos, o antígeno, até 30 dias. Uma pesquisa com 

enfoque particular neste aspecto, com um substancial número 

de laboratórios, contribuirá para o equacionamento destas 

dÚvidas. Constatou-se apenas um fato: a comprovaçao defini-

tiva requer um trabalho mais específico com seus 

no programa de controle de qualidade. 

reflexos 

1.5.11 - Espaço FÍsico, Vidraria e Microscópio 

1.5.11.1 - Espaço fÍsico 

Não existe uma comprovaçao de que haja uma rela -

çao direta entre o resultado laboratorial e fatores como es 

paço, iluminação, ventilação, etc. No entanto, aceitam~se es

tes aspectos como fatores Je influência indireta. O confor-
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to pessu:tl pode determinar, indiretamente, falhas de tr~ba-

-lho er1 qualquer setor. "O conforto pessoal e de grande 1m-

port5ncia c toJos os cinco sentidos precisam ser considera-

Na verificação do espaço ffsico, procurou-se ob-

servar precisamente o local de trabalho de sorologias para 

sffilis. O n_úmero de pessoas na mesma sala e a distribuição 

dos equipamentos foram alguns dos itens verificados e an:tl~ 

sados. A classificação obedeceu aos seguintes critério~: 

a) espaço ffsico bom: área de locomoção adequ;,da 

ao número de pessoas, distribuição ordr~nada 

dos equipamentos na mesma sala c 

para a realização da técnica; 

facil i·lades 

b) espaço físico regular: área de locomoção um 

pouco desproporcional ao número de técnicus, 

distribuição irregular dos equipamentos e con-

dições regulares de trabalho; 

c) espaço físico insuficiente: quando o espaço dn 

sala não obedece a qualquer das condições a( ·i-

ma enumeradas. 

Verificou-se que 75,0% das instituiçÕçs ;J05s,em 

condiçéíes ftsicas instaladas adequadamente para a rea1iz. 

ção das sorolues. São salas de tamanho adequado, pro 1)i c i~;p_ 

do condições satisfatórias de trabalho. De maneira gE rétl. 

nao são ~alas especificas para o VDR!~, porém os equipanen-

tos necessilrics (banho-maria, centrífuga, agitador e JT'~·:r·:J:; 

c0pjo) se <Hh.lm bem distribufdas e de fácil manejo. 

Noc; dt·rnais 25,0% dos laboratório·;, encontra r Jr,t 

se algili,:,- .Jr~f'lt•:rci.as, e isto fez com o ~:spaço físico f0· 

se class: fie. a('u . )i. o regular. Geralmente a::; salas sao i11adl' 

quadas, e;a ,el<J ·<o ;JO volume de trabalfo rl ârio. Muitas ve-
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zes se faz neress5rio o deslocamento da centrífuga ou do 

agitador para a realização dos exames. Isto demanda um es

forço extra, njo rotineiro. ~ão encontramos, todavia, ne

nhum laboratório em condições insuficientes quanto ao espa

ço fÍsico. 

Comparando-se estas condições com os resultados 

obtidos, constatou-s~ que, dos laboratórios com bom espaço 

fÍsico, 40% foram satisfat6rios. Este dado contrasta com os 

5 laboratórios classificados como regulares neste aspecto , 

dos quais apenas 1 (20,0~) foi satisfatório. Como se disse, 

nao se pode relacionar este fato diretamente com a qualida

de; no entanto, os resultados apontam um fato que nao pode 

ser considerado uma simples coincid~ncia. Este €, certamen

te, um dos fatores que, agregado a outros, pode contribuir 

para as defici~ncias encontradas nos resultados de exames 

de VDRL. 

1.5.11.2 - Vidraria 

Outro aspecto que mereceuatenção na nesquisa, foi 

a vidraria utilizada nos exames. A vidraria esti diretamen

te relacionada às condições gerais do laboratório. A conser 

vação e limpeza das pipetas, dos tubos de ensaio, balões vo 

lumétricos, das lâminas, provetas e outros materiais de vi

dro, refletem a dedicação e responsabilidade do chefe e dos 

seus subordinados 4 D,42. 

Quanto a este item verificou-se, inicialmente, se 

o material disponível era suficiente, limpo e sem quebras 

ou ranhuras. A classificação obedeceu, po1s, aos seguintes 

critérios: 
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a) vidraria "bom": pipetas Je calibração unifor-

me, limpas e intactas; tubo~ limpos c de igual 

tamanho; liminas de escavação adequada; 

b) vidraria "regular'': pipetas de vários cal i-

bres, tubos com conservaçao deficient-e e algP 

mas liminas com escavaçao rasa e outras com es 

cavação adequada; 

c) vidraria "insuficiente": pipetas com pontas qu~ 

bradas, tubos mal limpos e mal ccnservador, lâ 

minas impróprias. 

Neste par~iculdr, não houve surpresa~, visto que 

em todos eles a vidraria estava em boas condições de uso. 

Algumas falhas observadas foram insuficientes p2ra alterar 

a classificação. O princinal defeito, comum a todos os -o r-

gãos, é a desuniformidade do material. Não existe padroniz! 

ção também para a vidraria. CoHforme já se relato~ anterior 

mente, a gota de soro ou do antígeno tanto pode ser deposi

tada com uma pipeta de 0,5 ml quanto de 1,0 ml. Nestes ca-

sos observou-se na mesma lâmina que, usavam-se gotas de di

ferentes tamanhos e, como conseqtl~ncia, os result~~~s nao 

eram fidedignos. Para a limpeza, coloca-se o material em so 

lução com detergentes lÍquidos e faz-se a l~vagem. A inexi! 

tência d~ resíduos, principalmente nas pipetJs, garante que 

os volumes medidos sejam exatamente o que ~~ quer medir. 

g impo1 tal'"t~ relatar os vícios encontrados no ma-

nuseio das pipetas. A leitura do menisco que delimita o vo

lume é feita sempre em posição inclinada. O curreto, como 

se sabe, é a observação do menisco em posição vertical, na 

altura dos olhos. Não é so nas sorologias que isto ocorre, 

mas também em dosagens que requerem uma precisão absoluta. 

Este comportamento é comum aos auxilinres, técnicos de labo 
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rat&rio e ati mesmo aos ticnicos de nível superior. Acredi

ta-se que isto seja uma decorrência da prática insuficiente 

na pr&pria Universidade, que i repassada ao nível auxiliar. 

~ necessário que o alerta seja dado para que no aprendizado 

sejam sanados estes problemas. São detalhes de um procç:di -

menta técnico, fundamental a um elevado número de exames, 

com seus reflexos diretos na segurança do produto final, o 

diagnóstico. Há que se refazer as prioridades de ensino-

aprendi~agem, para que sejam formados profissionais adequa-

dos à prática diária. O reflexo desta introspecção e açao 

conseqUente, saneando-se os efeitos danosos destes comport! 

mentos, será uma melhor capacitação profissional, melhor 

atendimento ao pÚblico e ampliação da qualidade de vida no 

que diz respeito à saúde em geral. 

1.5.11.3 - Microsc&pio 

"O;; m: 'r>osco"pios sao uma parte essencial do VDRL 

e do FTA - Abs e devem ser mantidos nas melhores aondicões 

de funcionamento"
70 . Os componentes dos microsc&pios - as 

oculares, objetivas e condensadores - deverão ser limpos se 

manalmente, com algodão embebido em éter e, a seguir, com 

algodão seco. A cada 6 meses, haverá manutenção preventiva, 

ajustando-se os parafusos e lubrificando-se as partes neces 
- . 67 sartas . 

O microsc0pio é o Último dos equipamentos utiliza 

dos no VDRL. Deverá estar sempre limpo e protegido. As ocu-

lares e objetivas deverão ser as indicadas para o exame. D~ 

ve estar em localização privilegiada, de fácil acesso e ma

nuseio. A posição do ~icroscópio deve ser em balcão fixo e 
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çõcs p~tra que as L:lrninas c o material para anotação dos rc-

sultados sejam colocados bem pr6ximos ao microsc6pio. Nosso 

crit~rio de avaliação dos microsc6pios foi o seguinte: 

a) bom - protegido, ocular e objetivas limpas e 

adequadas, iluminação suficiente; 

b) regular - conservação irregular e deficiências 

na iluminação ou na limpeza; 

c) insuficiente - proteção, conservaçao e ilumina 

çâo inadequadas. 

Tratando-se de um equipamento caro e imprescindi 

vel em uma variada gama de anilises clinicas, ~. normalmen-

te, o microsc6pio o equipamento mais bem cuidado. A maioria 

é constituida de modelos recentes, simples ou sofisticados, 

em condições muito boas de uso. 

O levantamento e observação feitos durante a pre

sente pesquisa permitem registrar que os laborat6rios nao 

costumam fazPr manutenção preventiva. Quando surgem proble

mas de solução técnica, recorre-se às oficinas autorizadas. 

Por fim, conclui-se que não existem deficiências 

quanto ao uso dos microsc6pios necessirios à leitura das lâ 

minas no VDRL, nos laborat6rios arrolados na pesquisa. 

1.5.12 - Soro Padrão 

O . - . f" .. 27 56 57 58 75 s manua 1 s tt::cnl c os e normas o 1c1a1s ' ' ' ' 

recomendam que a cada leitura de reações sorol6gicas se uti 

lize na mesma lâmina um soro padrão, de reatividade conheci 

da, e um soro não reagente. A finalidade precipua deste pr~ 

cedimento ê assegurar-se de que o antigeno que se esti uti-
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li:ando esteja em boas condições. Além disso, assegurar 

também que se mantenha o mesmo padrão n:1 identificação do 

tftulo dos soros reagentes. O atendimento desta exig~ncia 

~ um dos procedimentos mais importantes de toda a t~cnica 

de processamento do VDRL. É nesta ocasião que, pelo uso cor 

reto de soros padrao, qualquer falha ser~ identificada. 

J:~ se analisou a "excessiva segurança" dos t~cni 

cos que fazem sorologias. "O reagente nao falha e tem sem

pre boas condições de uso, al~m de ser de uma marca de qua

lidade", é a concepção dos laborataristas. 

Procurou-se saber se em todos os laboratórios sao 

usados, normalmente, na rotina do VDRL, um soro positivo e 

outro negativo como padrões. O soro negativo pode ser subs

tituído pela soluçã.o salina. As respostas obtidas nao con

firmam as observações feit-as ao lo:1go do período. Estas ob

servaçoes são de que a maioria não utiliza nenhum padrão 

nas reações. No entanto, somente 1 estabelecimento (5,0%) 

admitiu que nao usava tal padrão. Outros 4 laboratórios 

(20,0%) admitiram utiliz~-los somente às vezes. Os demais 

(75%) afirmam que rotineiramente fazem uso de ambos os pa

drões. Os estabelecimentos que declararam que so as vezes 

fazem uso de padrões alegaram ser difícil a obtenção do pa

drão positivo. Quando surge algum soro reagente, a quantid~ 

de que sobra é suficiente apenas para algumas poucas 

çoes. 

rea-

Neste caso, embora se tenham obtido estas respos-

observações 

utili?:ar-

tas, elas não se coadunam com a experiência e 

~r~vias. A maioria dos laboratórios não costuma 

se de padrões de qualquer tipo. Como j~ foi dito, confiam 

muito na pr~tica. Fosse este o procedimento usual, como 

explicaria que 65% dos labor2tÓrios não confirmaram os 

se 

re-
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sultados nas amostras que foram enviadas durante 6 meses? A 

utilização do padrão garante o resultado da análise. Tives

sem como norma este processo, certamente que os erros que 

foram identificados teriam antes sido identificados porelcs 

mesmos. Como conseqUincia, muitas destas entidades obteriam 

uma avaliação que lhes garantiria estarem ent~e os mais ca

pacitados. 

Em virtude de os resultados do levantamento deste 

t6pico nao foi terem sido considerado fidedigno, deixou-se 

de fazer a respectiva avaliocão em relação ao desempenho 

dos laborat6rios. Fica JemonstraJ,,, nu entanto, a necessida 

de Je que, no controle de qualidade, as causas de deficiên

cia sejam analisadas no pr6prio local, atraYés de um super

visor especializado. A experiência do CDC em 300 laborat6 -

rios nos Estados Unidos43 demonstrou que a inspeção anual 

redundou em substancial melhora na qualidade, passando de 

22,2'6 de deficiências no primeiro ano para 14,6% no segundo 

ano e 9,6% no terceiro. ~ difÍcil, para quem está acostuma

do, por muitos anos, a urna so rotina, identificar seus pro

prios erros. Somente quando a alteração se torna aberrante 

e que se tornam algumas providências, mesmo assim de emergê~ 

cia e paliativas. Os erros voltarão a aparecer e a qualida-

de do diagn6stico continuará a merecer reparos e a 

danos à população. 

causar 
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1. COMENTÁRIOS 

As doenças sexualmente transmitidas [DSTJ, em que 

pesem os progressos 

pêuticos, são ditas 

epidemiolÓgicos, laboratoriais e tera -
9 fora de controle . O problema é analisa 

Jo pelos autores com base em informes pessoais e nos refle

xos das informações de publicações estrangeiras. No Brasil, 

por·ser obrigatória a notificação dos casos de sífilis,mais 

impraticável se torna avaliar a sua ocorrência. Nos Estados 

Unidos, arguns autores 5 elaboraram um método estatístico 

para se fazerem cálculos estimativos da incidência de sífi-

lis, baseados na notificação de pacientes tratados. Em 1973, 

para cada caso notificado, a estimativa é Je que haveria 

uma incidência de 8 casos, ou seja, 8 vezes mais do que se 

conhece. Não se sabe o que acontece no Brasil, e seria teme 

rário aplicar os mesmos números acima aqui. Subsiste, no e~ 

tanto, a dúvida de como se comporta a sífilis em qualquer 

parte do Brasil. 

Na Po1Ônia 74 , entre 1970 a 1976, a participação 

laboratorial no diagnóstico da doença foi de 40%, o que re

flete mais uma vez, a importância epidemiolÓgica da qualid~ 

de do resultado. A busca de soluções para o problema de eli 

minação da sífilis envoJve muitos aspectos e, um deles, e 

o controle de qualidade no diagnóstico laboratorial. ~ com 

isto que este trabalho se preocupa especificamente, pois não 

existe doença erradicada por solução terapêutica8 • 

A maneira mais simples de se obter o valor da in

cidência de sÍfilis é conhecer-se o numero de resultados so 

ro1Ôgicos 23 . A deficiência laboratorial se reveste de part! 

cular'importância quando se pode estabelecer que, de cada 

1.000 casos sem tratamento, produzir-se-io 1.150 casos no-
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nJs cin ll semanas, com l.Ollll resjJu:..tis. E, em 22 semanas, 

teremos 1.~~2 casos, com 2.150 residuais 85 . Pode-se fazer 

esta projeçilo com base no período de contágio da fase primi_ 

ria - 5 semanas e no da fase secundária- 6 semanas, sem 

tratamento, excetuando-se as curas entre o primeiro e o se-

gundo período. 

e fundamentalmente importante que todos os labor! 

t6rios de saGde que realizam provas sorol6gicas, sejam ins-

critos nos departamentos de saúde e sejam avaliados perioJl 

camente, com o fim de assegurar a exatidão dos exames reali 

Zados lZ,l 3 . Na Polo-nl·a 24 , 74 l,. · - • d S -d · o M1n1ster1o a au e supervL -

sionou os organismos locais e regionais encarregados do 

diagn6stico laboratorial e tratamento e obteve, como conse 

qUência desse trabalho, o decréscimp da morbidade da sífi-

lis em 80% e da blemorragia em 20~. 

Podem também ser analisados os aspectos econômi -

cos do problema. Quando se tem a recuperação do paciente, 

os gastos são mínimos e se impede o surgimento de novos ca

sos. Se, no entanto, a moléstia evolui para complicações c~ 

mo a psicose sifilÍtica (neurosífilis), sífilis cardiovascu 

lar, cegueira e outras complicações que podem ocasionar a 

morte, ter-se-á também uma considerável perda econômica. 

Nos Estados Unidos 15 , em 1967, calculou-se uma economia de 

500 milhões de d6lares com a cura da sífilis, evitando-se 

a morte de 19.600 pessoas. Nesta quantia estão incluídos 

desde os gastos de tratamento do paciente até a manutenção 

da família com a perda de seu chefe e mantenedor. Aqui no 

Brasil, não se dispõe de dados oficiais sobre a incidência 

do problema, nem de dados sobre a causa da fatalidade. Os 

atestados de 6btido, via de regra, são omissos quanto à cau 

sa básica do evento. 
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,,Sc'gundo S\\'AROOP, cit:tuo por 1\00DCOCI\ '--.um uos 

nuiorcs csr;ccialistas em estatística, os dauos de morbidauc 

s:to ralhos quando informam os seguintes aspectos: 

a) qu~ntas pessoas sofrem determinada doença, por 
/ 

quanto te~po e com que freqtl~ncia; 

b) quais os recursos médicos e sanitários que de-

manda e, ainda, a perda econômica que acarreta; 

c) qual a letalidade; 

d) quais os grupos atingidos que continuam com 

suas atividades normais; 

e) quais os grupos populacionais atingidos, 

acordo com a idade, ocupação e local de resi -

dência; 

f) até onde os fatores acima variam de acordo com 

a época (estação do ano ou de ano para ~no) e 

g) quais os efeitos dos cuidados médicos e dos 

serviços de safide no controle da incidência. 

A dedução imediata e de que se está muito longe 

de obter os dados necessários em todos os aspectos envolvi-

dos na safide ~ÚLlica. E, enquanto isto nao ocorre, princi -

palmente nos países subdesenvolvidos, tem de se manter e 

ampliar os incentivos aos trabalhos pessoais, embora diver-

sificados e esparsos. São estes trabalhos que podem acres -

centar alguma coisa importante neste universo de desconheci 

mento geral. 

GUIMARÃES E SANTIAGo 31 relacionam 10 pontos de um 

programa de combate a sÍfilis. Dentre eles, destacam-se: 

a) facilidades de laboratório para o diagnóstico 

e avaliação do tratamento; 

b) inquéritos sorolÓgicos para a descoberta de 

casos, em particular nos grupos mais expostos -a 



doença; 

c) testes sorolÓgicos sistem5ticos nos ex~mes pr~ 

nupciais e pr6-natal, com vistas i 

da sífilis congênita, mediante a 

dos clÍnicos especialistas, e 

prevençao 

colaboração 

d) vigilância junto aos laboratórios particulares 

de análises clÍnicas para conhecimento de ca

sos não notificados. 

:É necessário que a equipe de saúde se conscienti 

=c da importância do diagnóstico laboratorial ~o combate às 

doenças ligadas ao sexo e, em particular, à sífilis. Que 

tumhém os laboratórios se conscientizem da importância do 

laudo emitido em um exame de VDRL. Quais as conseqtiências 

advindas do provável erro de diagnóstico laboratorial em 

1041 pessoas por ano, conforme foi feita a estimativa? Em 

muito se multiplicarão os casos não detectádos, fazendo au

mentar a incidência e, com ela, os problemas sociais e eco-

.nômicos, em um país tão carente de recursos financeiros. 

Por outro lado, enquanto ainda não se conseguiu 

vencer a milenar sífilis e suas seqtielas, surgem novas doen 

ças de provável oFigem nas relações sexuais, como é o caso 

da síndrome de deficiência imunolÓgica adquirida (AIDS). 

Os resultados apresentados e que foram analisados 

nesta pesquisa, sem qualquer dÚvida, refletem uma condição 

existente em determinado local e certo período de tempo. A~ 

sim como nao se pode afirmar que os resultados foram refle

xos de uma situação isolada e transitória, tambêm não se p~ 

de afirmar que tenha havido mudanças nesta situação. 

O universo de laboratórios abrangidos foi pequeno, 

mas é fato que s~o 0stes laboratórios responsáveis pelos 

exames de uma população de mais de 300.000 pessoas. Foram 
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inclt1fJos aqui somente os habitantes Ja grande Florian6po-

1is, mas não foi esquecido de que grande n~mero de pessoas 

Jc outras regiões do Estado aqui também são atendidas. 

O periodo de avaliação, 6 meses, mostrou ser sufi 

ciente para detectar os erros existentes. li~ convicção de 

que se tratou de uma pesquisa muito ~til, destinada a tes -

tar algumas hip6teses ainda não testadas suficientemente 

na maioria das grandes cidades brasileiras. Alguns traba

lhos, como o do Instituto Adolfo Lutz e do Instituto de 

Pesquisas Biol6gicas de Porto Alegre, são trabalhos inter

nos e refletem a qualidade de alguns laborat6rios da rede 

p~blica de seus estados. Faz-se necess~rio (fUe outros traba 

lhos abranjam todos os laborat6rios de saGde. 

Demonstrou-se, pois, que o problema de controle 

de qualidade existe. Pode-se, por analogia, dizer que efet! 

vamente ele não se restringe somente à sorologia de sífilis 

pelo VDRL. Existe uma imensa gama de exames pelos quais o 

laborat6rio se responsabiliza diariamente. Se, em apenas um 

desses tipos de exames, o VDRL, detectaram-se falhas em ní

vel não esperado e não desejado, cresce a suspeita de que 

outros exames também apresentam erros. Em todos os países 

citados, seja nos Estados Unidos, Canad~ ou Inglaterra, a 

implementação de programas de controle de qualidade consta

tou um apreciável volume de erros. ~ de se esperar que tam

bém no Brasil se confirme a mesma deficiência na qualidade, 

caso se realizem programas amplos de avaliação externa. 

Não compete ao pesquisador qualquer ufanismo nes-

tes achados. Pelo contrário, a preocupação maior é de encon 

trar meios de saneamento das condiçÕes propícias ao erro. t 

possível que um levantamento pormenorizado, acompanhado de 

especialistas no assunto, altere as condições encontradas. 
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Muitos Jestes laboratórios, com pequenas modificações em 

seus procedimentos, obterão uma qualidade de diagnóstico a

c~it~vel. Muitos erros são possíveis de correção imediata 

e cont reflexos garantidos nos resultados. Tome-se como exern 

plo o agitador de Kline. Corno foi visto, grande nGrnero des

tes aparelhos estão com sua eficicia reduzida. Nestes apare 

lhos, o número de rotações por minuto esti aquém do que se

ria necessário. No entanto, um simples ajuste teri corno re

sultado provável um maior número de reações corretas. 

A eliminação do erro se faz necessiria c6mo urna 

decorrência do controle de qualidade. A comprovação do erro 

é absolutamente necessar1a na medida em que solapa o alice~ 

ce da segurança absoluta nos resultados. Foram muitos os 

técnicos a quem, apôs comunicados os result8dos encontra

dos, procuraram justificativas para a rnâ qualidade. ~ a re~ 

ção natural de todas as pessoas quando se lhes apresenta um 

fato que julgam quase impossível de acontecer. ~ 

rna1s fácil atribuir erros a outros do que a si. 

também 

A importância desta pesquisa representa um apro -

fundamento do aprendizado teôrico e, principalmente, práti-

co das questões para o controle da qualidade laboratorial. 

A hipótese de erro foi comprovada. A qualidade dos exames 

de VDRL nestes laboratórios está, na maioria dos casos, 

aquém dos requisitos mínimos. Existe a necessidade de se 

criarem condições para que se melhore a qualidade, condi

ções de ficil aceitação e economicamente viiveis. O resulta 

de direto será a melhora do nível de saúde comunitária. De

seja-se que a segur~mça na qualitbde seja uma certeza para aqu~ 

les que têm no laboratôrio um meio de sobrevivência e apli

cação de seus conhecimentos, e que seja Útil aos que dele 

necessitam. O laboratório é importante demais para que dele 
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.Sl' ocupem somente aqueles que ali trabalhJJll. Por esta con-

di(ão de importância t~ que todos estud:mtcs, professores, 

profissionais de nível superior na área da saúde e afins, 

auxiliares, indústrias, governo c popula(ão, devem prop1-

ciar e exigir condições para que os laboratórios continuem 

a desempenhar o seu papel fundamental em todo o sistema de 

saúde. 

Urna das medidas que de imediato melhoraria as con 

dições de realização do VDRL nestes laboratórios ~ a impla~ 

tação de um programa de controle de aualidade interno. O re 

ferido programa consistiria no uso de amostras duplicadas 

e de amostr3s de título conhecido. Nas amostras duplicadas, 

o responsável pela coleta, de acordo com instruções preci-

sas do responsável pelo laboratório, faria o recolhimento 

do dobro da quantidade de sangue de alguns pacientes. Este 

sangue seria dividido em duas partes. Urna levaria o nome 

original do paciente e a outra constaria com um nome fictí-

cio. Realizadas as análises, ambos os resultados teriam de 

ser iguais. 

Este procedimento ~ recomendado para grandes lab~ 

ratórios, onde a probabilidade de ocorrerem amostras de so

ro reagente é maior devido ao grande número de exames diá

rios. Além do mais, para se obter soros positivos, seria f~ 

cil identificar, pela requisição médica, os pacientes com 

diagnóstico provável de sífilis. Nos estabelecimentos em 

que o volume semanal de sorologias e pequeno, normalmente 

sao difíceis de ocorrerem casos de soro-reagente. Então, a 

melhor maneira de se realizar um controle de qualidade in-

-terno e conseguir alguns soros-reagentes. Estes soros, de 

títulos previamente determinados seriam analisados com uma 

bateria de soros desconhecidos e teriam que apresentar o 
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I:ll'~I:ll) resultado todas as vc:cs em que fossem analisados. 

A segunda alternativa seria a implantação de um 

coJttrolc de qualidade externo ou avaliação externa de quall 

- 83 Jade. ScgunJo a Organi=açilo t-lunJial de Saude , ct avaliação 

c x t c r n a J c q u a 1 i J a J c t c rn l. o mo o b j c t i v o p r i n c i p a l a me 1 h o r i a 

dos cuidados em s:ttÍck <ltr:l\l:~ do JpcrLciçoamcnto da qualida 

de dos laboratórios. Em Flori:tnÔpolis, poJer-se-ia tentar 

um sistema de avaliaç5o externa, coorJenado pelo Laborató-

rio Central de Sa~de PGhlica da Secretaria de SaGde do Esta 

do de Santa Catarina. Caberia ~ seção de sorologia daquela 

instituição preparar as amostras para a an5lise dos labora-

tórios. O procedimento poderia ser um pouco difLrente do 

que se adotou nesta pesquisa. Seriam neccss5rios os seguin-

tes procedimentos. 

-19 - coletar durante um mes os soros reagentes, 

formando um "pool"; 
~ . 

29 - preparar var1os tipos de amostras, -isto •' 

de reatividades diferentes; 

39 - analisar também quantitativamente estas amos 

tras, estabelecendo o título de cada uma; 

49 - distribuir. num m~s. para 50% dos laborató-

rios as referidas amostras, cada qual rece-

bendo amostra iguais; 

59 - os resultados seriam recolhidos até 15 dias 

apos ~ entrega; 

69 - seriam considerados satisfatórios os labora-

tórios que, nas remessas, numa quantidade m! 

nima de 25 amostras, obtivessem 80% de con 

cordância como o Laboratório Central. Os que 

não obtivessem 80% de concordância, recebe-
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ri~1m ma1s 25 amostras e a avaliação seriafei 

ta com b:1se em 50 amostras; 

-o - a operaçjo se repetiria no m~s seguinte com 

os restantes 50~ dos laboratórios participa~ 

tes, e 

89 - o numero de remessas seria o suficiente para 

atingir 25 ou 50 amostras em um ano. 

Existem algumas dificuldades par~ a implantação 

deste sistema de avaliação. A primeira seria obter-se a par 

ticipação voluntária dos laboratórios. Esta pesquisa demons 

trou que se poderá contar com um grande númern de participa 

ções, talvez de todos. A segunda dificuldadt é assegurar um 

regime de trabalho adequado ao pessoal que realiza as soro

logias no LCSP. A terceira dificuldade, e mais difícil, se

ria obter o pessoal e transporte para a distribuição das 

amostras e recolhimento dos resultados. Haveria necessidade 

ainda de uma inspeção, "in loco", de pessoa especialista no 

assunto para discutir os resultados da avaliação e corrigir 

as falhas que forem encontradas. 

Das duas soluções, o controle interno e externo, 

ambas sao desejáveis. A implantação destes programas traria 

algum custo, mas há certeza de que os resultados seriam co~ 

pensadores. Não se pode adotar a mesma tecnologia de outros 

países, onerosa e, por vezes, inaplicável às condições de 

trabalho locais, como é o caso do soro liofilizado. A era 

dos descartáveis chegou muito cedo para as nossas condições 

econômicas e nosso grau de desenvolvimento. É preciso, sem 

descuidar da qualidade, adotar procedimentos compatíveis 

com nosso estágio de desenvolvimento, em todos os níveis. 

Há necessidade de se adotar soluções próprias e contribuir 

para que a saúde seja uma alavanca e não um ônus ao nosso 
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_progresso. Os pesquisadores, principalmente na Universida -

de, devem buscar estes caminhos seguros e divulgá-los para 

desfrute imediato daqueles que deles necessitam. 



2. CONCLUSOES 

.\pÔs serem :malisaJos os resultados das -reações 

sorolÔgicas para s[filis, pelo VDRL, ~xécutadas por labora 

tôrios de saGJe de Florianópolis, ~stado de Santa Catarina, 

no periodo de outubro de 1981 a março de 1982, parece lici

to concluir: 

- Somente 35% e 40% dos laboratôrios alcançaram 

um desempenho satisfatório, nas reações qualit~ 

tivas e quantitativas, respectivamente; 

- A maior percentagem de exames correto$ ocorreu 

quando estes foram realizados,.em !Odas as eta

pas, por técnicos de nível superior; 

- O maior número de acertos ocorreu, também, nos 

laboratórios em que se verificou a presença e 

a orientação do diretor do estabelecimento, pois 

este, na maioria das vezes, tem formação supe

rior; 

- Dos equipamentos, vidraria e espaço fÍsico, des 

taca-se o· fato de que o agitador de Kline e o 

banho-maria, em alguns laboratórios, apresenta

vam-se aquem dos padrões requeridos. Os demais 

equipamentos, a vidraria e o es~aço fÍsico exis 

tente foram considerados satisfatórios; 

- Na análise dos procedimentos técnicos na reali

zação do VDRL, o calibre das agulhas e volume 

das pipetas para medição do soro e do antígeno 

apresentam considerável defici~ncia, que deve 

ser corrigida pelos técnicos dos laboratórios; 

- Há necessidade de que cada laboratório organize 

um programa de controle dE q~alidade interno; 
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- A legislação brasileira necessita de aperfeiço! 

mento no sentido de que se estabeleça um siste

ma de avaliaç5o de qualidade externa, facultati 

vo ou obrigat6rio, com a finalidade de preser -

\'ar a saúd.c_ da população. 
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ANEXO l 

PESQUISA 

CONTROLE DE QUALIDADE EM V.D.R.L. 

MES: 

l. 

NOME DO LABORAT6RIO: .................... . 

DATA DO ENVIO DAS AMOSTRAS: ............. . 

DATA DA REALIZAÇÃO DO EXAME: ............ . 

RESULTADOS: 

AMOSTRA N9 

. . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . 
1 - Responsável pela 

2 - Responsável pela 

3 - Responsável pelo 

RESULTADO 
QUALITATIVO 

. . . . . . . . . . . . . . . . 

. .............. . 
inativação do soro: 

preparaçao da sol. 

RESULTADO 
QUANTITATIVO 

(opcional) 

..................... 

. .................. . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

............... ~· ... 
salina: ............ 

preparo do Reagente: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
4- Responsável pela distribuição em limina e agiração: 0000 

................... 
5 - Responsável pela leitura: ............................... 
6 - Marca industrial do V.DoRoLo: o o o o o o o o. o o. o o o o. o o ...... . 

Assinatura do Responsável: ••••o•oo•········ 

CONVENÇÃO PARA OS RESULTADOS QUALITATIVOS: 

N = Não Reagente (-} 

F • Fracamente Rea~ente (+) 



i i 

R = Reagente (++ ou +++) 

FF = Fortemente Reagente (++++) 

Nota: O exame quantitativo não é necessário a ser que o la

boratório deseje um controle de qualidade mais preci-

so. 

1 - Guardar a amostra em congelador até a realização 

do exame. 

2 - Descongelar a temperatura ambiente e inativar Ja 

maneira usual. 



ANEXO 2 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CENTRO DE CIENCIAS DA SA0DE 

DEPARTAMENTO DE SAUDE P0BLICA 

i 

LEVANTAMENTO DO LABORAT6RIO N9 

1 Responsável efetivo pelo laboratório 

Função: ................................................ 
Escolaridade: 

2 Responsável•pela inativação do soro 

Função: Escolaridade: 

3 Responsável pela preparaçao solução salina 

Função: ................. -..t_. Escolaridade: ................ 

4 Responsável pela diluição do Reagente (V.D.R.L.) 

Função: . . . . . . . . . . . . . . ~ . Escolaridade: ................ 
~ .............. . 

. . . . . . . . . ~ ..... . 

. . . . . . . . . . . . . . . . 
5 Responsável pela leitura do V.D.R.L. 

Função~ ................ Escolaridade: 

. . . . . . . . . . . . . . . . ................ 

. . . . . . . . . . . . . . . . ................ 

. . . . . . . . . ~ . . . . . . ................ 
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6 - N9 de sorologias por mes: ............................. 
7- Temperatura do Banho-Maria: ............. °C 

8- Velocidade do agitador de Kline: ............. rotações 

9- Calibração da agulha: N9 ...•...•. I ......... gotas/ml 

10- Quanto tempo usa reagente diluÍdo: ............... dias 

11- Observações gerais 

Espaço físico ( ) Bom 

Vidraria ( ) 

Microscópio ( ) 

12- Utiliza na Sorologia 

Soro Positivo ( ) Sim 

( ) Não 

( ) Regular ( ) Insuficiente 

ç ) ( ) 

c ) c ) 

Soro Neg/Salina C ) Sim 

( ) Não 
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ANEXO 3 - Tabelas 14 a 3$ 

T~be1a 14- Distribuição dos resultados ~e 
sorologias para sífi~is (V»RL) 
realizadas pelo l~ooratotio 

"A", de Florianópolis, SC., 1982 

NÃO FRACAMENTE ESULTADOS RE- REAGENTE TOTAL LATADOS RFAGENTE REAGENTE 

lMoSRAS N9 % N9 \ N9 ' N9 ,JiNVIADAS 

lfio Reagente 7 77,8 2 22,2 - - 9 

fracamente Reage!! 2 22,2 5 55,6 2 22,2 9 
~ 
-Jeagente 

r,: .. 

'foTAL 

- - 11 5,6 17 94,4 18 

9 25,0 8 22,2 19 52,8 36 

Tabela 15- Distribuição dos resultados de 
sorologias para sífilis (VDKL) 
realizadas pelo htboratôtio 
"B", de F1orianópoli~, SC., lt82 

\ 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

~ 
NÃO FRACAMENfE J\005 RFAGENTE REAG:Em'E REAGENTE TOTAL 

.JK>STRAS 
~ 

N9 ' N9 % N9 \ N9 ' 
·~ão Reagente 6 66,7 1 11,1 2 22,2 9 100,0 
~racamente Reagente 1 11,1 6 66,7 2 22,2 9 100,0 

~f.eagente - - - - 18 100,0 18 100,0 

TOTAL 7 19,4 7 19,4 22 61,2 36 100,0 

i 



Tabela 16- Distribuição dos resultados de 
sorologias para sífilis (VDRL) 
re~lizadas pelo laboratório 
"C", de Florianópolis, SC., 1982 

i i 

RESULTAOOS RELA- NÃO FRACAMENTE REA.GENI'E 'IUfAL TAOOS REAGENTE REAGENTE 

AM)SI'RAS % % N9 % N9 % N9 
ENVIADAS 

' 

Não Reagente 9 100,0 - - - - 9 

Fracamente Reagente 6 66,7 3 33,3 - - 9 

Reagente 

TOTAL 

7 38,9 1 5~5 10 55,6 18 

22 61,1 4 11,1 10 27,8 36 

Tabela 17 - Distribuiçao dos resultados de 
sorologias para sífilis (VDRL) 
realizadas pelo laboratório 
"D", de Florianópolis, SC., 1982 

' 
100,'0· 
100,0 
100,0 

100,0 

RESULTADOS RELA- NÃO FRACAMENTE REAGENTE 'IUfAL TADOS· REAGENTE REAGENTE 

.Ml)SfRAS N9 % N9 % N9 % N9 ' ENVIADAS 
.. 

Não Reagente '6 66,7 3 33,3 - - .; 9 100,0 . 
Fracamente Reagente 1 11,1 7 77,8 1 11,1 9 100,0 
Reagente 1 . 5,6 1 5,6 16 88,8 18 100,0 

TOTAL 8 22,2 11 30,6 17 47,2 36 100,0 



Tabela 18 ... Distribuição dos resultados de 
sorologias para sÍfilis (VDRL) 
r~alizadas pelo láboratório 
"E", de Florianópolis, SC., 1982 

iii 

RESULTAOOS RELA- N1D IPRAr.~ 
REAGENTE TOTAL -·--

TAOOS REAGENTE REAGENTE 

AKmRAS N9. \ N9 \ N9 \ N9 ENVIADAS 

Não Reagente 9 100,0 - - - - 9 
Fracamente Reagente 2 22,2 5 "55,6 2 22,2 9 
Reagente 

TOTAL 

1 5,6 1 5,6 16 88,8 18 

12 33,3 6 16,4 18 50,0- 36 

Tabela 19- Distribuição dos resultados de 
sorologias para sífilis (VDRL)· 
realizadas pelo laboratório 
"F", de Florianópolis, SC., 1982 

\ 

100,0 
100,0 
100,0 

' 

100,0 

RESULTADOS RELA- N1D FRAC.AMENI'E REAGENTE 'iUI'AL T.AOOS REAGENTE REAGENTE 

AK>SI'RAS N9 \ N9 \ N9 ' N9 \ ENVIADAS 

Não Reagente- 8 88,9 1 11,1 - - 9 100,0 
Fracamente Reagente - - 9 100,0 - - 9 100,0 
Reagente - - 2 11,1 16 88,9 18 100,0 

TOTAL 8 22,2 12 33,3" 16 44,5 3& 100,0 



Tabela 20 -Distribuição dos resultados de 

sorologias para sífilis. CVDRL) 

realizadas pelo laboratório 

"G", de Florianópolis, SC., 1982 

i v 

RESULTAOOS RELA- NÃO FRACAMENTE REAGFNI'E TafAL TAOOS REAGENfE REAGENTE 

AWSTRAS N<? '% N<? % N<? % N<? 
ENVIADAS 

Não Reagente 9 100,0 - - - - 9 
Fracamente Reagente - - 7 77,8 2 22·,2 9 
Reagente - - - - 18 100,0 18 

• .. 

TOTAL 9 25,0 7 19,4 20 55,6 '36 

Tabela 21- Distribu'lção dos resultados. de 
soro1ogias para sífilis (VD~L) 

I 

realizadas pelo laboratório 
"H", d~ Florianópolis, SC., 1982 

% 

100,0 

100,0 

\ 100 ,o 
' 
100,) 

-

RESULTAOOS RELA- NÃO FRACAMENTE REAGENTE TOTAL TAOOS REAGENTE REAGFNI'E 

AKJSTRAS N<? % N<? % N<? ' N<? ' ENVIADAS 

Não Reagente 5 55,6 3 33,3 1 11,1 9 100,0 

Fracamente Reagente - - 4 44,4 5 55,6 9 100,0 

Reagente - - - - 18 100,0 18 100,0 . 
TOTAL 5 13,9 7 19,4 24 66,7 36 100,0 



Tabelá 2 2 - Distribuição dos resultados de 
sorologias para sífilis (VDRL) 
realizadas pelo laboratório 
"1". de Florianópolis, SC., 1982 

v 

RESUL TAOOS RE- NÃO FRACAMENTE REAGENTE TOTAL LATAOOS REAGENTE REAGENTE 

AM)STRAS N9 % N9 % N9 % N9 
ENVIADAS 

Não Reagente 9 - - - - - 9 

Fracamente Reagente 5 55,6 1 11,1 3 33,3 9 
Reagente 

TOTAL 

2 11,1 3 16,7 13 72,2 18 

16 44,5 4 11,0 16 44,5 36 

Tabela 23- Distribuição dos resultados de 
sorologias para sífilis (VDRL) 
realizadas pelo laboratório 
"J", de F1orianópolis,SC., 1982 

% 

100,0 
100,0 
100,0 

100,0 

RESULTADOS RELA- NÃO FRACAMENTE REAGENTE TOTAL TADOS REAGENTE REAGENTE 

AK>STRAS N9 % N9 % N9 % N9 % 
ENVIADAS 

Não Reagente 8 88,9 1 11,1 - - 9 100,0 

Fracamente ·Reagente 5 55,6 1 11,1 3 33,3 9 100,0 
Reagente - - 3 16,7 15 83,3 18 100,0 

TOTAL 13 36,1 5 13,9 18 50,0 36 lt>O ,o 



Tabela 24- Distribuição dos resultados de 
sorologias para sffilis (VDRL) 
realizadas pelo laboratório 
"L", de Florianópolis, SC., 1982 

vi 

~ULTAOOS RELA- NÃO FRACAMENTE REAGENfE TOTAL REAGENTE REAGENTE TADOS 

AMlSTRAS -~ N9 % N9 % N9 % N9 
ENVIADAS 

Não Reagente 9 100,0 - - - 9 

Fracamente Reagente 4 44,4 5 55,6 - - 9 

Reagente - - 3 16,7 15 83,3 18. 

TOTAL 13 36,1 8 22,2 15 41,7 36 

Tabela 25- Distribuição dos resultados de 
sorologias para sífilis· CVDRL) 
realizadas pelo laboratório 
"M", de Flor-ianópolis, SC., 1982 

\' 

100,0 

.100 ,o 
100,0 

100,0 

RESULTADOS RELA- NAO FRACAMENTE REAGENTE TafAL TAOOS REAGENTE REAGENTE 

.AMJSTRAS N9 % N<? 
ENVIADAS 

% N9 ' N<? % 

Não Reagente 7 77,8 1 11,1 1 11,1 9 100,0 

Fracamente Reagente 3 37,5 2 25,0 3 37,5 8* 100,0 

Reagente - - 3 16,7 15 83,3 18 100,0 

TOTAL 10 28,6 6 17,1 19 i 54,3 35 100.,0 

* Uma amostra não relatada. 



Jabela 26 -Distribuição dos resl.ll tados de 
sorologias para sífilis (VDRL) 
realizadas pelo laboratório 
"N", de Florianópolis, Se., 1982 

RESULTAOOS RELA- NÃO FRACAMENI'E REAGENTE TOI'AL TAOOS REAGENTE REAGENTE 

AM:>STRAS N9 % N9 % N9 % N9 ENVIADAS 

Não Reagente 8 88,9 1 11,1 - - 9 
Fracamente Reagente 6 66,7 2 22,2 1 11,1 9 
Reagente 1 5,6 2 11,1 15 83,3 18 

TOTAL 15 41,7 5 13,9 16 44,4 36 

Tabela 27- Distribuição dos resultados de 
sorologias para sífilis (VDRL) 
realizadas pelo laboratório 
"O", de Florianppol is, Se., 1982 

--

% 

100,0 
100,0 
100~0 

100,0 

RESULTADOS RELA- ~ FRACAMENfE REAGENTE TOI'AL TAOOS REAGENTE REAGENTE 

AM:>STRAS N9 % N9 % N9 % N9 % 
ENVIADAS 

Não Reagente 9 100,0 - - - . - 9 100,0 
Fracamente Reagente 1 11,Í 6 66,7 2 22,2 9 100,0 
Reagente - - 1 5,6 17 94,4 18 100,0 

TOTAL 10 27,8 7 19,4 19 52,8 36 100,0 



Tabela 28- Distribuição dos resultados de 
sorologias para sifilis (VDRL) 
realizadas pelo laboratório 
"P", de Florianópolis, se., 1982 

vi i i 

~TAOOS RELA-1 NÃO FRAeAME~TE REAGENTE TOTAL REAGENTE REAGENTE TAOOS 

AM)STRAS ~~ N<? % N<? % N<? % N<? 
ENVIADAS ,, 

Não Reagente 9 100,0 - - - - 9 

Fracamente Reagente - - 5 55,6 4 44,4 9 

Reagente 

TOTAL 

- - 1 5,6 17 94,4 18 

9 25,0 6 16 '7 1 21 58,3 36 
: 

Tabela 29- Distribuição dos resultados de 

sorologias para sífilis (VDRL) 
realizadas pelo laboratório 
"Q", de Florianópolis, Se., 1982 

%' 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 
I 

RESULTADOS RELA- I NÃO FRACAMENTE REAGENTE TOTAL TAOOS REAGENTE REAGENTE 

AM)STRAS N<? % N<? % N<? % N<? % 
ENVIADAS 

Não Reagente 7 87,5 1 12,5 - - 8* 100,0 

Fracamente Reagente 5 55,6 2 22,6 2 22,2 9 100,0 
Reagente - - 2 11,1 16 88,9 18 100,0 

TOTAL 12 I 34,3 5 14,3 18 51,4 35, 100,0 

* Uma amostra nao relatada. 



Tabel-a 30- Distribuição dos .resultados de 
sorologias pa.ra· sífilis (VDRL) 
realizadas pelo laboratório 
"R", de Florianópolis, SC., 1982 

ix 

~SULTAIJOS RELA- NAO FRACAMENTE REAGENI'E TOTAL TAOOS REAGENTE REAGENI'E 

AIDmAS·~ 
ENVIADAS N9 % N<? % N<? % N<? 

Não Reagente 9 100,0 - - - - 9· 

Fracamente F.eagente I 2 22,2 i 77,8 - - g-

Reagente 

TOTAL 

-

- - 4 22,2 14 77,8 18 

11 30,6 11 30,6 14 38,8 36 

Tabela 31- Distribuição dos resultados de 
sorologias para sífilis (VDRL) 
realizadas pelo laborat5rio 
"S", de Florianópolis, SC., 1982 

-- .. 

i 

100,0 
100,0 
100,0 

100,0 

RESULf.A.Ini RELA- NÃO FRACAMENTE 
TAOOS REAGENI'E REAGENI'E REAGENI'E TOTAL 

AK>STRAS 
ENVIADAS ... N<? % N9 % N9· % N9 ' 
Não Reagente 8 88,9 1 11,1 - - 9 100,0 
Fracamente Reagente 3 33,3 6 66,7 - - 9 100,Q 
Reagente - - 5 27,8 13 72,2 18 100,0 

TOTAL 11 30,6 12 33,3 13 36,1 36 100,0 



·Tabela 32- Distribuição dos resultados de 
sorologias para sífilis (VDRL) 
r~alizadas pelo . laborat6rio 
"T'', de Florianópolis, Se., 1982 

RESULTAOOS RELA- NÃO FRACAMENTE REA<iENTE TOTAL TAOOS REAGENTE REAGFNfE 

AMJSI'RAS N<?. % N9 % N9 % N<? 
ENVIADAS 

Não Reagente 9 100,0 - - - - 9 

Fracamente Reagente 1 lL,l 2 22,2 6 66,7 9 

Reagente 

TOTAL 

- - - - 18 100,0 18 

10 27,8 2 5,5 24 66,7 36 

Tabela 33- Distribuição dos resultados de 
sorologias para sífilis (VDRL) 
realizadas pelo laborat6rio 
"U", de Florianópolis, Se., 1982 

% 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

RESULTADOS RELA .. NÃO FRACAMENI'E REAGENTE rorAL TADOS REAGENTE REAGENTE 

AMJ5rRAS N<? % N9 % N<? % N<? % ENVIADAS 

Não Reagente 7 77,8 1 11,1 1 11,1 9 100,0 

Fracamente Reagente 1 .11,1 - - 8 88,9 9 100)0 

Reagente ! 

1 5,6 17 94,4 18 100,0 - -
i 

-·-Í-------· ~-+-

TOTAL 
I , i 8 l 22 . . ,., . S,6 26 72,2 36 100,0 i , ~~: ~ /.,· \ 

_..;.._ .... ~.1:+---."' 

X 
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