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IntroDução 

Este documento contém os requisitos técnicos específicos 
para métodos moleculares de diagnóstico laboratorial, de forma 
complementar à norma do Programa de Acreditação de Labora-
tórios Clínicos (PALC), versão 2016. Trata-se da atualização da 
Lista de Verificação em Diagnóstico Molecular publicada pela 
Sociedade Brasileira de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial 
(SBPC/ML) pela primeira vez no ano de 2008. Sua finalidade é 
atualizar as mudanças ocorridas na área, melhorar a comuni-
cação entre auditores e auditados e ser referencial de garantia da 
qualidade aplicável às especificidades do diagnóstico molecular. 

Os requisitos técnicos específicos para diagnóstico molecular 
foram organizados no mesmo padrão que a norma PALC 2016. Fo-
ram-lhes atribuídos títulos para rápida identificação do assunto e 
orientação do leitor ao longo do documento e citações das referên-
cias bibliográficas que os suportam. Além disso, notas contendo 
explicações, definições e sugestões a respeito do assunto podem ser 
encontradas no final do documento, e suas citações encontram-se 
no corpo do texto. Algumas dessas notas fazem a relação entre 
processos no laboratório e uma sequência de itens, para tornar 
prática a aplicação do documento, sendo um guia para o auditor 
e para o auditado.

Como novidades, foram incluídos itens referentes ao sequen-
ciamento de nova geração (NGS), ao teste pré-natal não inva-
sivo (NIPT), à reação em cadeia da polimerase digital (dPCR), 
aos testes laboratoriais remotos (TLR) ou rápidos, a diferentes 
modalidades de validação (com base no método, em andamento 
e emergencial) e à gestão do risco e da segurança dos pacientes. 
Por outro lado, itens relacionados com as técnicas em desuso no 

contexto do laboratório clínico na atualidade foram retirados, 
por exemplo, o uso de radioisótopos.

Essas atualizações basearam-se, em parte, nas diretrizes 
do Laboratory Accreditation Program do College of American 
Pathologists (CAP) e na experiência dos profissionais de laboratórios 
clínicos e de pesquisa que atuam na vanguarda do setor no país. 

Este documento tem caráter educativo, não prescritivo. E será 
revisado periodicamente, sempre que necessário. 

Guilherme Ferreira de Oliveira

InStruçõES DE uSo

Os itens deste documento são compostos dos seguintes atributos:

• código – sessão do item e sua ordem numérica dentro da sessão 
(por exemplo, DM 1.2);

• código da norma PALC 2016 – item da norma PALC 2016 que o 
requisito complementa, se aplicável (alguns itens são específicos);

• título do item – escopo principal do item para facilitar sua lo-
calização;

• referência – bibliografia na qual se baseia a orientação;

• orientação – descrição objetiva do que deve ser atendido pelo 
laboratório;

• exemplos – exemplo de evidência a ser verificada pelo auditor.

Exemplo gráfico:

Item Orientação Exemplos
DM X.Y 
(código do item) 

PALC X.Y 
(item da norma PALC 2016 que o item DM complementa) 

Título do item (escopo)

Descrição da recomendação de boa prática
que deve ser observada pelo laboratório.

Exemplo de procedimento para adoção das orientações.
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2. GEStão Do SIStEMa Da quaLIDaDE

Item Orientação Exemplos

DM 1.1
Instalações físicas(1)

A organização e a disposição das instalações físicas do
laboratório ou do setor de diagnóstico molecular devem
seguir a legislação vigente.
As instalações físicas devem estar dispostas de forma a
garantir a segurança e a qualidade das análises em 
conformidade com o estado atual do conhecimento e das 
tecnologias de diagnóstico molecular implantadas.

Verificar:
– se as instalações físicas atendem à RDC 50/2002 ou a ou-
tras normas aplicáveis ou àquelas que venham a substituí-la. 
Caso haja modificações em relação ao preconizado na legis-
lação, elas devem ser justificadas e documentadas. Contudo, a 
Acreditação PALC não é superior ao arcabouço legal do país.

DM 1.2 
(PALC 1.2)
Supervisor técnico especializado(2)

O laboratório ou o setor de diagnóstico molecular deve ter
um supervisor técnico com especialização, treinamento
ou experiência na área. 

Verificar:
– currículo do supervisor técnico, incluindo especialização, 
treinamento e experiência na área.

RDC: Resolução da Diretoria Colegiada; PALC: Programa de Acreditação de Laboratórios Clínicos.

Item Orientação Exemplos

DM 2.1
(PALC 2.4)
Monitoramento contínuo de novas 
versões de reagentes, métodos e equi-
pamentos (sistemas analíticos)

Deve haver procedimento que vise ao monitoramento contínuo 
da evolução dos reagentes, aos métodos e aos equipamentos 
para uso em diagnóstico molecular. 
Quando selecionados e implantados novos sistemas analíticos, 
são necessários registros de sua validação e seus procedimentos 
para avaliação do risco e garantia da qualidade. 
Para modificações em sistemas analíticos existentes, a extensão 
da revalidação deve ser vinculada e pertinente aos elementos 
modificados. Toda melhoria deve ser aprovada pelo supervisor 
técnico ou responsável designado. 

Verificar:
 –  processo e registro do monitoramento da literatura científica 
e do mercado em busca de melhorias em reagentes, métodos
e equipamentos, incluindo softwares. Exemplos: novas versões 
de reagentes e softwares para NGS;
– registros de validação e de revalidação, incluindo tipo de 
melhoria e métricas e parâmetros para avaliação da qualidade 
a cada corrida analítica;
– aprovação pelo supervisor do setor.

DM 2.2
(PALC 2.6)
Indicadores analíticos

O laboratório ou o setor de diagnóstico molecular deve 
implementar indicadores próprios e específicos para avaliar 
e monitorar os aspectos críticos para a qualidade dos seus 
sistemas analíticos.

Verificar: 
– documentos que descrevam os indicadores e os índices 
específicos do setor. Exemplos: repetições de extrações, falhas do 
controle interno, falhas do controle de reação ou amplificação, 
entre outros, bem como os respectivos registros. 

DM 2.3
(PALC 2.7)
Auditorias internas

Para que sejam efetivas, as auditorias internas devem ser 
executadas por pessoal familiarizado com a área, que possa 
avaliar a qualidade e a segurança dos serviços oferecidos. 

Verificar:
– relatórios das auditorias internas;
– evidências sobre a familiaridade do auditor com a área
de diagnóstico molecular. 

DM 2.4
Adequação às normas nacionais e 
internacionais para testes de paterni-
dade e de finalidade forense(3, 4)

Para testes de paternidade e finalidade forense, a validação,
os critérios de exclusão, a interpretação dos resultados e os 
laudos devem estar de acordo com as normas nacional
e internacionalmente aceitas.
Para estudos de frequência alélica, sugere-se a utilização
de bancos nacionais publicados e revisados.

Verificar:
– padrões ou diretrizes da área seguidos pelo laboratório. 
Exemplos: AABB e ISFG;
– adequação do processo a essas diretrizes.

AABB: American Association of Blood Banks; ISFG: International Society for Forensic Genetics.

1. orGanIzação GEraL E GEStão
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3. GEStão Do ControLE Da DoCuMEntação

Item Orientação Exemplos

DM 3.1
(PALC 3.5)
Procedimentos
documentados

Os procedimentos documentados referentes aos métodos
ou aos sistemas analíticos devem conter:
– uso pretendido e validade clínica do analito, do método ou do 
sistema analítico, incluindo referências pertinentes da literatura(5);
– procedimento para validação de cada lote dos reagentes usados 
nos métodos próprios (in house);
– descrição do procedimento para verificação do desempenho de 
cada corrida analítica antes da liberação dos resultados de
pacientes (vide itens DM 11.1, DM 11.2, DM 11.3 e DM 11.6);
– instruções com critérios objetivos para interpretação dos
resultados de pacientes e controles (vide nota DM 3.1); 
– para testes quantitativos, descrição clara dos métodos usados 
para o cálculo dos resultados e as respectivas unidades de medida, 
incluindo fórmulas e exemplos.

Verificar: 
– documentos relativos aos métodos e aos sistemas analíticos 
quanto às informações definidas nesta orientação, quando 
aplicável. 

DM 3.2
Validação de métodos próprios 
(in house)

Para cada método próprio (in house), o laboratório ou o setor 
de diagnóstico molecular deve confeccionar um documento que 
contenha o respectivo estudo de validação, o qual deve incluir, no 
mínimo, as informações descritas nas orientações
DM 9.3, DM 9.4, DM 9.5 e DM 9.9. 
Para todos os ensaios com base em um método específico, um
único documento de validação que apresente os resultados para 
todos os ensaios pode ser confeccionado (vide orientação DM 9.6).
Validação clínica e em andamento (ongoing) são aceitáveis, desde 
que contempladas pelo sistema de gestão da qualidade
do laboratório (vide nota DM 3.2).

Verificar: 
– lista de métodos próprios e respectivos ensaios;
– estudos de validação dos métodos próprios.

PALC: Programa de Acreditação de Laboratórios Clínicos.
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4. GEStão DoS rEGIStroS téCnICoS E Da quaLIDaDE

Item Orientação Exemplos

DM 4.1
(PALC 4.1)
Gestão dos registros analíticos

Deve haver procedimento documentado para a gestão dos 
registros analíticos, respeitando as disposições legais específicas 
para sua guarda (mínimo de cinco anos). 
Os registros devem conter: 
– pacientes incluídos em cada corrida analítica;
– métodos e equipamentos utilizados em cada etapa da análise;
– quantidade e qualidade do ácido nucleico utilizado
na análise, se aplicável;
– número de lote e validade dos reagentes utilizados na análise;
– dados brutos resultantes da corrida analítica;
– análises críticas efetuadas para aprovação da corrida
analítica antes da liberação dos resultados de pacientes;
– para os métodos próprios (in house): aprovação de cada lote 
dos reagentes utilizados.

Verificar:
– completude e rastreabilidade dos registros e dos dados
brutos pertinentes às análises; 
– arquivamento das cópias dos laudos e dos dados
brutos de acordo com a legislação vigente
(versões eletrônicas são aceitáveis).

DM 4.2
(PALC 4.1)
Retenção dos dados brutos de NGS

Deve haver procedimento documentado para a gestão e o 
armazenamento dos dados brutos de sistemas analíticos NGS, 
necessários para apoiar os resultados liberados e permitir 
reanálises, por um tempo mínimo de cinco anos. 
Os arquivos retidos devem permitir a reanálise, a reanotação
e a reinterpretação por um segundo laboratório a pedido
do médico requisitante, do paciente testado ou por iniciativa
do próprio laboratório.

Verificar:
– procedimento para o armazenamento dos arquivos, o tipo 
de informação retida e o tempo de guarda dos dados brutos do 
NGS. 
– exemplos de dados brutos:
• medidas da qualidade da corrida analítica;
• alinhamento;
• variantes analisadas manualmente;
• arquivos com variantes filtradas ou interpretadas;
• arquivos FASTQ, VCF, BAM, BAI e seus derivados.

DM 4.3
(PALC 4.4)
Armazenamento de amostras(6, 7)

Deve haver procedimento documentado que defina o
armazenamento e o manuseio confidencial dos remanescentes
de amostras e dos demais derivados relevantes previamente
analisados, para as finalidades de controle interno, controle
externo alternativo, verificações e validações (vide nota DM 4.3).

Verificar: 
– sistema de guarda das amostras primárias ou do
ácido nucleico isolado para controle interno, controle
externo alternativo, verificações e validações;
– procedimento documentado; 
– cuidados relativos à confidencialidade das amostras,
principalmente no caso do controle externo alternativo.

PALC: Programa de Acreditação de Laboratórios Clínicos; NGS: next generation sequencing; BAM: binary alignment/map; BAI: BAM index file; VCF: variant call format; FASTQ: arquivo de 
texto com sequência biológica e índice de qualidade correspondente.
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5. GEStão DaS não ConforMIDaDES, DaS rECLaMaçõES E Da MELhorIa ContÍnua

Item Orientação Exemplos

DM 5.1
(PALC 5.2)
Não conformidades – específicas 

Não conformidades específicas do laboratório ou do setor
de biologia molecular, como as listadas a seguir,
devem ser investigadas e documentadas. 
Quando indicadas, devem ser tomadas ações corretivas
e suas efetividades analisadas:
– notificação do requisitante de que o espécime
diagnóstico é inadequado; 
– quantidade insuficiente de ácido nucleico isolado;
– desvios do procedimento operacional padrão;
– etapas que falharem em comparação aos padrões esperados;
– discrepâncias entre os achados do diagnóstico molecular
e a clínica ou entre os resultados de outros setores;
– verificação da calibração dos sistemas analíticos não
conformes em relação aos critérios preestabelecidos;
– resultados inadequados no controle interno da qualidade
e na avaliação externa da qualidade;
– retificação de laudos.

Verificar:
– registro e investigação da causa raiz das não conformidades;
– registro da ação corretiva e da análise de sua efetividade. 

DM 5.2
Registros de exceções

Devem ser mantidos os registros de exceções, indicando quais 
amostras e etapas divergiram do que é preconizado
nos procedimentos.
Esse registro deve permitir a rastreabilidade de:
– caso ou paciente;
– divergência; 
– motivo(s) do desvio;
– registros de revisão da exceção pelo supervisor do laboratório 
ou do setor, ou do responsável designado;
– comentários e ações corretivas tomadas em consequência 
dessa revisão.

Verificar: 
– registros de exceções em relação aos procedimentos,
(incluindo os itens descritos na orientação);
– registros das revisões feitas pelo supervisor do laboratório ou 
do setor, ou do responsável designado; 
– ações corretivas tomadas em consequência dessa revisão.

PALC: Programa de Acreditação de Laboratórios Clínicos.

6. GEStão DoS LaBoratórIoS DE aPoIo

Item Orientação Exemplos 

DM 6.1
Seleção de laboratório de apoio(8)

O laboratório de apoio para exames de diagnóstico molecular 
deve ser qualificado e avaliado em relação aos seguintes aspectos:
– validação ou verificação dos seus métodos;
– controle interno da qualidade e da avaliação externa da 
qualidade; 
–  tempo de atendimento total;
–  acreditação PALC, outras certificações e acreditações.

Verificar: 
– lista de laboratórios de apoio e respectivas análises;
– critérios para escolha dos laboratórios de apoio para os respec-
tivos exames de diagnóstico molecular;
– registros de avaliação periódica e da acreditação PALC; 
– registro de outras certificações e acreditações.

PALC: Programa de Acreditação de Laboratórios Clínicos.
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7. GEStão DE EquIPaMEntoS E InSuMoS

Item Orientação Exemplos 

DM 7.1
(PALC 7.3)
Reagentes/insumos 
para métodos próprios 
(in house)(9, 10) 

Reagentes comercializados como “insumos para fabricação de produtos” ou
rotulados como RUO, ASR ou IUO podem ser utilizados nos métodos próprios (in 
house), desde que o seu uso atenda à legislação vigente (RDC 302/2005 e à nota 
técnica conjunta no. 001/2016 GEVIT/GGTPS/Anvisa e Grecs/GGTES/Anvisa) e as 
orientações DM 7.5, DM 7.6 e DM 7.7, quando aplicáveis.

Verificar:
– uso dos reagentes/insumos para métodos próprios 
(in house). Caso ocorra, atender conforme a legislação 
vigente e os demais itens referenciados.

DM 7.2
(PALC 7.4)
Qualificação de
fornecedores

É necessário qualificar e avaliar os fornecedores de reagentes, os
equipamentos e os serviços em relação a aspectos críticos para a
qualidade e a execução ininterrupta das atividades, inclusive
por meio de indicadores, quando aplicável. 

Verificar: 
– documentos, critérios e registros relativos à qualificação 
dos fornecedores (exemplos: fornecimento ininterrupto de 
reagentes e insumos, execução de manutenções corretiva 
e preventiva em tempo hábil).

DM 7.3
(PALC 7.7)
Equipamentos
utilizados para os 
métodos próprios(9, 10)

Equipamentos utilizados para os métodos próprios (in house) devem atender à 
legislação vigente (RDC 302/2005) e ao item DM 7.5 desta norma.

Verificar: 
– se os equipamentos utilizados para os métodos próprios 
(in house) atendem à legislação vigente e ao item 
referenciado.

DM 7.4
(PALC 7.13)
Verificação
dos métodos
comerciais

Equipamentos, insumos e reagentes de diagnóstico molecular regularizados
junto à Anvisa/MS não devem ser utilizados até que sejam verificados e também
comprovado que atendem às especificações ou aos requisitos definidos pelos 
procedimentos analíticos a eles vinculados.

Verificar:
– estudo de verificação dos equipamentos, dos insumos e 
dos reagentes regularizados junto à Anvisa/MS
(comerciais);
– comprovação de que as especificações ou os requisitos 
definidos pelos procedimentos analíticos foram atendidos.

DM 7.5
(PALC 7.13)
Validação de métodos 
próprios

Equipamentos, insumos e reagentes de diagnóstico molecular classificados como 
para uso em método próprio (in house) não devem ser utilizados até que sejam 
validados e também comprovado que atendem às especificações ou aos requisitos 
definidos para os procedimentos analíticos a eles vinculados.

Verificar: 
– estudos de validação dos métodos próprios (in house);
– comprovação de que as especificações ou os requisitos 
definidos pelos procedimentos analíticos foram atendidos.

DM 7.6
Reagentes/insumos 
para métodos próprios 
– documentações e 
registros 

Para os reagentes utilizados nos métodos próprios (in house), deve haver as 
seguintes documentações e os seguintes registros:
– estudo de validação que descreva sua aplicação em um método próprio; 
– procedimento documentado referente ao método próprio que contenha instruções 
de uso dos reagentes;
– rastreabilidade do produto (nome, lote e data de validade) em cada corrida 
analítica;
– avaliação de desempenho de cada novo lote antes ou quando posto em uso
(vide nota DM 7.6).

Verificar: 
– se há métodos próprios e procedimentos documentados 
e registros para os respectivos reagentes.

DM 7.7
Primers, sondas e
outras sequências de 
DNA/RNA sintéticas(11)

Os reagentes que contêm ácidos nucleicos (primers, sondas e outras
sequências de DNA/RNA sintéticas) devem atender ao item DM 7.6
e incluir os seguintes detalhes nos seus registros:
– tipo (DNA/RNA), nome, sequência, marcações/modificações,
localização dessas marcações/modificações e fabricante;
– forma de preparo (diluição e diluente), concentração do
estoque e concentração para uso; 
– registro das seguintes análises: 
• especificidade in silico da sequência (exemplo: BLAST);
• ocorrência de estruturas secundárias;
• ocorrência de dímeros, para primers e sondas;
• anelamento em pseudogenes, retropseudogenes e outros genes homólogos ao 
alvo, para primers e sondas;
• contexto do amplicon, principalmente se a sequência dos primers e das sondas 
não estiver disponível (exemplos: HPV L1, HIV LTR, dengue 3’ UTR, rs6025, 
rs1801133, CFTR e exon 10);
– vide nota DM 7.7.

Verificar:
– se os estudos de validação e procedimentos do método 
contêm detalhes descritos neste item.
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DM 7.8
(PALC 7.14)
Água reagente

 A água reagente é considerada um insumo para métodos próprios (in house), 
independente de sua forma de obtenção (comercial, produzida pelo laboratório 
ou fornecida pelo fabricante do conjunto reagente). Deve-se comprovar que está 
adequada para o uso pretendido e monitorar seu desempenho (vide nota DM 7.8). 
Além disso, deve atender às orientações DM 7.5 e DM 7.6.

Verificar: 
– validação da água reagente para cada uso pretendido;
– monitoramento funcional do desempenho das
diferentes águas reagentes. 

DM 7.9
Equipamentos para 
detecção de sinais(2, 12-15)

As recomendações para o uso dos equipamentos de detecção de sinais (exemplos: 
qPCR, eletroforese capilar, sequenciador NGS, leitores de microarranjos, fluorímetros, 
colorímetros, luminômetros, densitômetros, cintilômetros e outros) são:
– mantê-los calibrados de acordo com as recomendações dos respectivos fabricantes;
– aplicar critérios de execução, avaliação e aceitabilidade das manutenções e 
calibrações, sejam elas efetuadas pelo fabricante ou pelo laboratório;
– medir o sinal de fundo (background), dependendo da recomendação do
fabricante. Os critérios de aceitabilidade devem ser estabelecidos, quando aplicáveis;
– para sistemas analíticos que medem múltiplos fluorocromos, devem ser tomadas 
precauções para identificar e corrigir sinais espúrios, de um canal para o outro.

Verificar:
– procedimentos, critérios e registros relativos aos 
equipamentos que detectam sinais. Itens críticos, como os 
listados a seguir, devem estar contemplados:
• manutenção diária, semanal e mensal,
quando aplicável;
• manutenção preventiva, no mínimo anual;
• calibrações recomendadas pelo fabricante;
• testes de temperatura exigidos pelo fabricante,
quando aplicáveis;
• curvas de calibração devem ser repetidas ou verificadas 
regularmente, quando indicado pelo controle da
qualidade ou após manutenções, quando aplicáveis;
• atendimento aos critérios da orientação DM 11.3. 

DM 7.10
Termocicladores(2, 16)

Testes de temperatura dos termocicladores e termoblocos devem ser executados, 
no mínimo, anualmente, respeitando as instruções do fabricante para frequência 
maior, caso haja (vide nota DM 7.10).

Verificar: 
– procedimento para verificação da temperatura
dos termocicladores e termoblocos;
– registros respectivos. 

DM 7.11
Extratores
automatizados de 
ácidos nucleicos

Os extratores automatizados de ácidos nucleicos devem ser mantidos de
acordo com as recomendações dos fabricantes. 
Deve haver critérios para a realização e a avaliação das manutenções,
sejam elas efetuadas pelo fabricante ou pelo laboratório.

Verificar: 
– procedimentos, critérios e registros relativos aos
extratores automatizados de ácidos nucleicos. Itens críti-
cos, como os listados a seguir, devem estar contemplados:
• manutenção diária, semanal e mensal,
quando aplicável;
• manutenção preventiva, no mínimo anual;
• descarte apropriado do esgoto do equipamento; 
• rastreabilidade dos dados brutos das extrações
realizadas, incluindo backup.  

DM 7.12
Espectrofotômetros

Em relação aos espectrofotômetros:
– os filtros devem ser verificados periodicamente quanto à sua boa condição 
(limpeza, arranhões etc.);
– a calibração dos comprimentos de onda deve ser realizada regularmente,
de acordo com as instruções do fabricante; 
– quando forem utilizadas curvas de calibração, elas devem ser
repetidas ou verificadas regularmente, quando indicado pelo controle
da qualidade e após manutenções.

Verificar:
– documentos e registros de manutenção e calibração
dos espectrofotômetros.

DM 7.13
Equipamentos para 
segurança do operador

Deve haver equipamentos e medidas de proteção para prevenir danos
e minimizar os riscos químicos e biológicos para o operador.  
Vide requisitos específicos na seção 15 da Norma PALC – Gestão ambiental e da 
segurança. 

Verificar:
– se os itens DM 15.2, DM 15.3, DM 15.4 e DM 15.5 
relativos ao equipamento para segurança do
operador são atendidos.

DM 7.14
Pipetas(17)

As pipetas devem ser verificadas quanto à precisão e à reprodutibilidade, antes de 
serem colocadas em uso e em intervalos definidos (pelo menos anualmente), e os 
registros, mantidos.

Verificar:
– procedimentos e registros relativos à calibração
e à recalibração das pipetas. 

RUO: Research Use Only; ASR: assay specific reagent; IUO: Investigational Use Only; GEVIT: Gerência de Produtos para Diagnóstico in vitro; GGTPS: Gerência-Geral de Tecnologia de 
Produtos para a Saúde; Anvisa: Agência Nacional de Vigilância Sanitária; GRECS: Gerência de Regulamentação e Controle Sanitário em Serviços de Saúde; GGTES: Gerência-Geral 
de Tecnologia em Serviços de Saúde; DNA: ácido desoxirribonucleico; RNA: ácido ribonucleico; BLAST: basic local alignment search tool; HPV: papilomavírus humano; HIV: vírus da 
imunodeficiência humana; LTR: long terminal repeats (repetição terminal longa); UTR: untranslated region; CFTR: regulador de condutância transmembranar de fibrose cística; qPCR: 
reação em cadeia da polimerase em tempo real; NGS: next generation sequencing; PALC: Programa de Acreditação de Laboratórios Clínicos.
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8. GEStão Da faSE Pré-anaLÍtICa

Item Orientação Exemplos

DM 8.1
Documentação pré-analítica 

A documentação pré-analítica deve vir acompanhada de
consentimento informado assinado pelo paciente ou pelo responsável; 
heredrograma ou raça/etnia, quando aplicável. A confidencialidade 
dessas informações deve ser assegurada. O responsável técnico do labo-
ratório do laboratório deve determinar formalmente as informações e 
os documentos necessários, bem como aprovar os termos de consenti-
mento, podendo delegar essas funções a um profissional habilitado.

Verificar:
– para cada teste, é fundamental a definição
formal de necessidade do termo de consentimento
informado e de informações clínicas;
– aprovação das políticas e dos documentos pelo responsável 
técnico do laboratório ou pelo pessoal designado;
– respectivos registros;
– demais critérios relativos a este item.

DM 8.2
Documentação pré-analítica 
– testes de paternidade e de 
finalidade forense(4)

Para testes de paternidade e de finalidade forense,
os seguintes dados devem ser obtidos e registrados:
– local e data da coleta da amostra;
– documentação profissional ou de identificação do
coletor da amostra; 
– fotografia ou fotocópia do documento de identidade com fotografia 
de cada indivíduo testado;
– cadastro completo e assinado de cada indivíduo testado
(incluindo nome, etnia e parentesco); 
– certidão de nascimento para menores ou certidão de
nascido vivo para recém-nascidos;
– sinopse do caso/da investigação/da fonte da amostra;
– consentimento informado para execução da análise;
– histórico de transfusão nos últimos três meses e de transplante 
alogênico em qualquer época prévia; 
– declaração da existência ou não de parentesco entre a mãe
e o suposto pai, ou da possibilidade de um parente do suposto
pai ser o verdadeiro pai biológico; 
– declaração com assinatura de que as partes presenciaram
a coleta da parte contrária;
– assinatura que comprove a verificação e a aprovação das
informações e da identificação das amostras pelo indivíduo
testado ou por seu guardião legal.

Verificar:
– documentação e registros pré-analíticos dos testes de 
paternidade e de finalidade forense em relação aos critérios 
deste item.

DM 8.3
Documentação pré-analítica 
– diagnóstico pré-natal não 
invasivo(18-21)

Para testes pré-natais não invasivos, a documentação pré-analítica 
deve incluir, quando aplicável:
– consentimento informado assinado pelo paciente;
– estimativa da idade gestacional pela ultrassonografia ou pela data 
da última menstruação;
– data de nascimento ou idade materna;
– peso materno (o peso tem influência sobre a fração
fetal do DNA no plasma);
– informações sobre a paternidade devem ser obtidas,
quando elas puderem influenciar a análise (exemplo:
quando os genótipos do pai forem necessários);
– gravidez única ou gemelar;
– histórico pessoal e familiar sobre alterações cromossômicas,
quando conhecido (todos os ensaios assumem que a mãe é euploide, 
mas em raras ocasiões esse não é o caso);
– submissão a procedimentos de hiperovulação, inseminação
artificial ou fertilização in vitro;
– histórico e tempo decorrido de transfusão sanguínea,
tratamento hemoterápico ou transplante de medula óssea;
– quando aplicável, risco a priori para aneuploidias
(exemplo: risco para síndrome de Down).

Verificar:
– documentação e registros pré-analíticos dos testes
que envolvem diagnóstico pré-natal não invasivo em relação 
aos critérios deste item.
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DM 8.4
(PALC 8.9)
Aceitação ou rejeição de
amostras manipuladas(2)

Deve haver procedimentos para aceitação ou rejeição de amostras 
recebidas na forma de alíquotas e de amostras primárias previamente 
manipuladas, no sentido de prevenir alterações ou contaminações. 
Diante dessas situações, a interpretação dos resultados deve considerar 
a possibilidade de contaminação.

Verificar: 
– procedimentos e registros referentes às amostras recebidas 
na forma de alíquotas ou previamente manipuladas 
(exemplos: alíquotas ou subprodutos da amostra primária 
preparados ou isolados em outro setor, em posto de coleta do 
laboratório; amostras primárias previamente
utilizadas em outros setores).

DM 8.5
Preservação das amostras(22-28)

As amostras dos pacientes devem ser processadas imediatamente ou 
preservadas de modo a minimizar a sua degradação até o momento 
da análise.
Devem ser definidos, quando aplicáveis: 
– tipo de anticoagulante;
– condições de armazenagem;
– temperatura e prazos;
– processamento de subprodutos;
– adição de conservantes.

Verificar: 
– procedimento que estabelece as condições de coleta e 
conservação das amostras;
– registros de guarda de amostras, incluindo os
de temperatura; 
– locais de guarda de amostras, incluindo a organização,
a rastreabilidade e a temperatura.

DM 8.6
Identificação e rastreabilidade 
das amostras 

Deve haver um procedimento para a identificação dos tipos de mate-
riais e amostras dos pacientes, suas alíquotas e subprodutos ao longo 
de todas as fases do processo analítico. Cada recipiente deve possibilitar 
a identificação única do paciente e a rastreabilidade de todo o processo. 
No entanto, o tipo de sistema adotado é de livre escolha do laboratório.

Verificar: 
– sistema de identificação de amostras e de suas alíquotas e 
subprodutos ao longo do processo analítico, quando aplicável 
(exemplos: amostras primárias, DNA/RNA isolado, DNA/RNA 
amplificado etc.). 

DM 8.7
Recebimento e guarda de 
amostras para paternidade e 
finalidade forense(4)

Para testes de paternidade e de finalidade forense: 
– a qualidade da amostra deve ser avaliada e registrada ao seu
recebimento, incluindo evidências de alteração ou adulteração,
quantidade e identificação única; 
– as amostras devem ser mantidas em áreas de segurança com 
acesso limitado e deve haver uma cadeia de custódia adequadamente 
documentada.

Verificar:
– procedimentos e registros relativos à
identificação de amostras;
– procedimentos e registros relativos ao recebimento das 
amostras e aos critérios de aceitabilidade; 
– procedimentos e registros de controle de acesso, guarda,
segurança, confidencialidade e cadeia de custódia
das amostras de valor legal. 

DM 8.8
Registro da análise histológica 
de amostras parafinadas

Para as amostras tumorais embebidas em parafina, das quais o DNA/
RNA é extraído para análise (exemplo: KRAS), deve haver registro 
histológico da avaliação do conteúdo de células neoplásicas.

Verificar: 
– existência de registro histológico para as análises que 
envolvam DNA/RNA extraído de amostra parafinada;
– avaliação qualitativa e quantitativa do conteúdo de células 
tumorais e se este ultrapassa o limite de detecção do ensaio.

PALC: Programa de Acreditação de Laboratórios Clínicos; DNA: ácido desoxirribonucleico; RNA: ácido ribonucleico; KRAS: kirsten rat sarcoma viral oncogene homolog.
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9. GEStão Da faSE anaLÍtICa

Item Orientação Exemplos 

DM 9.1
Extração de ácidos nucleicos(2, 29-31)

Os ácidos nucleicos devem ser extraídos e purificados por meio de 
procedimentos reportados na literatura, recomendados pelo fabricante 
ou validados pelo próprio laboratório (in house). A quantidade obtida 
deve ser avaliada, quando aplicável. A qualidade do DNA/RNA para o 
uso pretendido deve ser avaliada antes da liberação do resultado para 
o paciente (isso pode ser feito antes ou durante a análise por meio do 
controle de reação/amplificação – vide orientação DM 9.12).

Verificar: 
– procedimentos e registros relativos à extração
de ácidos nucleicos, incluindo as referências do método;
– procedimentos e registros de quantificação
de ácidos nucleicos, se aplicáveis; 
– procedimentos e registros relativos à avaliação
da qualidade do ácido nucleico extraído.

DM 9.2
Condições livres de RNases

Para sistemas analíticos que tenham como alvo o RNA (exemplo:
fusões gênicas na leucemia), condições RNAse-free devem ser
garantidas. Além disso, os itens 9.1 e 9.12 devem ser atendidos. 

Verificar: 
– procedimentos dos ensaios para RNA, a forma como se 
mantém as condições RNAse-free e os registros relativos 
aos eventuais impactos dessas enzimas sobre as análises. 

DM 9.3
(PALC 9.3)
Validação de métodos próprios – 
características de desempenho(32-34)

Os métodos próprios (in house) devem ter as seguintes características 
de desempenho determinadas, registradas e aprovadas antes de serem 
colocados em uso na rotina (vide nota DM 9.3):
– sensibilidade analítica (limite de detecção);
– precisão;
– exatidão;
– especificidade analítica;
– intervalo reportável (para ensaios quantitativos);
– intervalo de referência, quando aplicável;
– sensibilidade clínica;
– especificidade clínica;
– outras características de desempenho, quando aplicáveis (utilidade 
clínica, estabilidade da amostra, estabilidade dos reagentes, reações 
cruzadas etc.);
– aprovação do supervisor habilitado do laboratório/setor ou do 
responsável designado.

Verificar: 
– estudos de validação dos métodos próprios (in house) 
para as características de desempenho descritas neste 
item, incluindo dados brutos e conclusões; 
– aplicação de técnicas estatísticas adequadas;
– aprovação das características de desempenho
do supervisor do laboratório/setor ou do
responsável designado;
– caso alguma característica de desempenho tenha sido 
avaliada por validação em andamento (ongoing) devido 
a restrições/limitações (tipo de amostra, matrizes raras, 
amostragem reduzida pela dificuldade de obtenção de 
amostras ou controles positivos), solicitar documento 
confirmando finalização ou acompanhamento do 
processo (vide nota DM 3.2).

DM 9.4
(PALC 9.3)
Validação de métodos próprios – 
resultados possíveis(2)

Os estudos de validação dos métodos próprios (in house) devem incluir 
um número representativo de todos os resultados possíveis ou a maior 
parte deles, quando aplicável (vide nota DM 9.4). 

Verificar: 
– gama de resultados possíveis usados para a validação 
dos métodos próprios (in house).
 

DM 9.5
(PALC 9.3)
Validação de métodos próprios – 
tipos de amostras

Os estudos para validação dos métodos próprios (in house) devem 
incluir um número representativo de cada tipo de amostra (matriz) 
que será analisada, quando aplicável (exemplos: sangue total, plasma, 
soro, urina, tecido fresco, tecido congelado, bloco de parafina etc.).
Para amostra (matriz) rara, vide nota DM 9.5. 

Verificar: 
– se os estudos de validação incluem um número repre-
sentativo de cada tipo de amostra que será analisada; 
– a frequência com que as matrizes raras são analisadas 
e os respectivos laudos.

DM 9.6 
Validação com base no método(35-40)

Os sistemas analíticos (métodos) que geram uma gama de resultados 
possíveis, utilizando o mesmo processo analítico, podem ser validados 
e ter suas modificações revalidadas por uma abordagem com base no 
método e não analito específica (exemplos: sequenciamento de primei-
ra geração, NGS, MLPA, entre outros). A validação deve conter:
– um espectro de amostras representativo dos possíveis resultados que o 
ensaio foi concebido para detectar; 
– métricas e parâmetros de qualidade estabelecidos
(exemplo: vide item DM 9.23);
– aprovação do supervisor do laboratório/setor ou do responsável 
designado (vide nota DM 9.6).

Verificar registros de validação e revalidação, incluindo:
– espectro de amostras e métricas;
– parâmetros de qualidade utilizados para estabelecer
e avaliar o desempenho do método;
– aprovação da validação/revalidação pelo supervisor
do laboratório/setor ou do responsável designado.

Observação: a mesma abordagem com base no método 
pode ser aplicada para avaliação externa da qualidade
(vide  orientação DM 11.4).
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DM 9.7
NGS – validação do processo
analítico de bioinformática 

O processo analítico de bioinformática utilizado para examinar, 
interpretar e reportar os resultados do sequenciamento NGS deve ser 
validado e revalidado a cada modificação/atualização.
O estudo de validação deve incluir:
– descrição dos alvos analíticos (vide exemplo 1); 
–  etapas do processo de análise (vide exemplo 2);
– validação do método de pooling de amostras, se aplicável;
– critérios e limites para chamada de variantes (vide exemplo 3);
– influência de regiões homólogas (vide exemplo 4);
– determinação das características de desempenho
do ensaio (vide exemplo 5);
– espécimes contendo o(s) tipo(s) de variante(s)
detectado(s) pelo método; 
– determinação da taxa de detecção de variantes causais
(mutações) no sequenciamento do exoma e do genoma;
– critérios de aceitabilidade ou rejeição dos resultados do
sequenciamento com base nos parâmetros e nas métricas da qualidade 
(vide exemplo 6).

Verificar os protocolos e os registros de validação do 
processo de bioinformática, incluindo a seguinte
lista de exemplos, quando aplicáveis:
– exemplo 1: éxons, genes, regiões alvos,
íntrons e promotores;
– exemplo 2: algoritmos, softwares, scripts,
conjunto de dados utilizados nos testes e
nos treinamentos, entre outros;
– exemplo 3: cobertura mínima, escore de qualidade da 
base ou variante, percentagem de leitura dos alelos;
– exemplo 4: pseudogenes;
– exemplo 5: sensibilidade, precisão, chamada de
variantes falso-positivas, entre outras;
– exemplo 6: escores da qualidade do mapeamento e das 
bases, percentagem de leituras, incluindo sequência-alvo, 
cobertura da sequência-alvo etc.

DM 9.8
(PALC 9.2)
Verificação de métodos
comerciais(32)

As seguintes características de desempenho dos métodos comerciais 
com registro na Anvisa/MS devem ser verificadas, registradas e apro-
vadas pelo supervisor ou pelo responsável designado antes de serem 
colocadas em uso na rotina:
– precisão; 
– veracidade ou acurácia;
– intervalo reportável (para ensaios quantitativos).
Se devidamente justificadas, verificações em andamento (ongoing) e 
emergenciais são aceitas (vide nota DM 9.8).

Verificar: 
– procedimentos, registros e aprovações das verificações 
de desempenho dos testes comerciais com registro na 
Anvisa/MS;
– necessidade, justificativa e acompanhamento para 
verificações em andamento (ongoing) e emergenciais.

DM 9.9
Validação de modificações nos 
métodos comerciais

Caso o laboratório realize modificação no procedimento recomendado 
pelo fabricante do método comercial registrado na Anvisa/MS, deve 
haver uma validação dessa modificação para comprovar que o desem-
penho obtido seja equivalente ou superior ao desempenho informado 
pelo fabricante (para validação vide os itens DM 9.3, DM 9.4, DM 9.5 e 
DM 9.6, quando aplicável).
A modificação deve ser aprovada pelo supervisor do laboratório/setor 
ou pelo responsável designado.

Verificar: 
– se o procedimento usado corresponde ao
preconizado pelo fabricante;
– procedimento, registros e aprovação correspondentes à 
validação da modificação, se aplicáveis.

DM 9.10
Carreamento de produtos
previamente amplificados(2, 41)

As amplificações de ácidos nucleicos devem ser planejadas de forma 
a minimizar o carreamento de produtos previamente amplificados e, 
consequentemente, resultados falso-positivos (vide nota DM 9.10). 

Verificar: 
– procedimentos usados para minimizar a contaminação 
com produtos previamente amplificados. 

DM 9.11
Contaminação da amostra
pelo operador

Deve haver uma sistemática para prevenir a contaminação das amos-
tras pelo operador, quando aplicável (exemplos: ensaios de finalidade 
forense e diagnóstico pré-natal não invasivo).

Verificar: 
– necessidade de prevenção da contaminação de
amostras pelo operador e avaliação da eficácia de 
medidas adotadas. 

DM 9.12
Controle de reação/amplificação 
(endógeno ou exógeno)

Um controle de reação/amplificação (endógeno ou exógeno) deve 
ser detectado em toda amostra submetida à amplificação de ácidos 
nucleicos, com a finalidade de identificar reações falsamente negativas 
devido à presença de inibidores ou à ausência de DNA/RNA, quando 
aplicável. 
Para análises quantitativas, a questão da inibição parcial
também deve ser avaliada.
Para garantia da qualidade, vide orientação DM 11.1.

Verificar: 
– procedimentos, critérios, registros e análises críticas 
para distinção entre resultados verdadeiramente
negativos e resultados falsamente negativos, por meio dos 
controles de amplificação endógenos ou exógenos;
 – procedimento do laboratório diante de uma amostra 
inibida ou parcialmente inibida. 
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DM 9.13
PCR convencional(30, 42)

Para os métodos que utilizam a PCR convencional, deve
haver descrição, procedimentos e registros relativos a: 
– regiões-alvo da análise (amplicons), incluindo tamanho, sequência, 
estrutura secundária, conteúdo de GC e contexto (exemplos: HPV L1, 
HIV LTR, dengue 3’ UTR, rs6025, rs1801133, CFTR éxon 10);
– contexto do amplicon, no caso dos ensaios comerciais
(quando não houver informações sobre a sequência-alvo);
– tipos de amostras aceitáveis e requisitos mínimos para realizar
o ensaio (exemplos: matriz, volume etc.);
– condições de armazenamento da amostra e sua duração; 
– métodos e reagentes usados para extração de ácidos nucleicos;
– tipo de ácido nucleico utilizado na análise
(exemplos: DNA, cDNA, RNA ou ácido nucleico total);
– métodos, equipamentos e reagentes utilizados para quantificação
de ácido nucleico, se aplicáveis;
– pré-tratamentos (exemplos: desnaturação química/temperatura, 
tratamentos enzimáticos, sonicação, pré-amplificação);
– métodos e reagentes utilizados no preparo da reação
e sua rastreabilidade;
– condições da reação, volume final e forma de preparo, incluindo: 
• quantidade de ácido nucleico;
• concentração dos primers/sondas, Mg++ e dNTP; 
• identidade da polimerase, concentração e tampões; 
• uso de aditivos (exemplos: DMSO, formamida, betaína,
Sybr green I etc.);
• placas ou tubos, seus respectivos fabricantes e números de catálogo; 
• no caso de master mixes, número de catálogo e fabricante;
– termociclador, modelo, fabricante e parâmetros
completos de termociclagem;
– método de análise da reação ou confirmação da identidade do
amplicon (exemplos: eletroforese em gel, eletroforese capilar,
hibridização em microarranjos, sequenciamento etc.);
– critérios da qualidade para validação da corrida analítica;
– inclusão em todas as corridas analíticas: controles de
reação/amplificação e controles internos negativos e
positivos (principalmente com baixos níveis da sequência-alvo,
para avaliar a sensibilidade da corrida analítica, se aplicável);
– a reprodutibilidade dos controles deve ser monitorada; 
– modificações importantes no processo exigem revalidações; 
– os métodos devem atender também ao item DM 11.2. 

Verificar:
– atendimento aos critérios descritos no item
(vide nota DM 9.13).
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DM 9.14
qPCR

Os métodos com base em qPCR precisam atender às orientações
do item DM 9.13 (PCR convencional) e, além disso:
– deve-se inspecionar as curvas de amplificação para verificar
se são anormais ou atípicas, quando aplicável;
– deve haver critérios objetivos para interpretação e aprovação das 
curvas de amplificação (exemplos: ciclo quantitativo e intensidade
do sinal fluorescente dentro dos intervalos esperados);
– deve-se verificar a identidade do produto amplificado durante 
(exemplo: sondas de hidrólise) ou após a qPCR (exemplo: curvas
de dissociação, no caso do uso de corantes intercalantes);
– deve-se ter resolução adequada para a curva de dissociação (melting) 
(exemplo: leituras/oC adequados), bem como para os critérios
objetivos para sua interpretação e sua aprovação 
(exemplo: Tm do produto esperado);
– devem ser incluídos os controles descritos no item
DM 9.13 em todas as corridas analíticas; 
– devem ser incluídos curva de calibração, se aplicável, e controles 
internos com dois ou três níveis diferentes da sequência-alvo no
caso dos métodos quantitativos.
Os métodos devem atender também ao item DM 11.2 e DM 11.3.

Verificar: 
– se os critérios descritos no item são atendidos; 
– vide nota DM 9.14.

DM 9.15
dPCR(42, 43) 

Os métodos que utilizam dPCR devem atender às orientações do item 
DM 9.13 (PCR convencional) e, além disso:
– deve haver registros em cada corrida analítica sobre número de 
partições (n), volume das partições individuais, volume total das par-
tições medidas (tamanho efetivo da reação), variância/desvio padrão 
do volume das partições, média do número de cópias por partição (λ), 
software de análise, versão e fabricante do equipamento e ponto de 
corte para distinção entre as partições positivas e negativas
(sobre ponto de corte, vide nota DM 11.2);
– devem ser incluídos os controles descritos no item DM 9.13
em todas as corridas analíticas: 
• no caso da pesquisa de mutações raras e patógenos, incluir controles 
internos positivos com diferentes níveis da sequência-alvo
(principalmente baixos); 
• no caso de quantificação absoluta, incluir calibradores (não necessi-
tam ser na forma de curva padrão, como na qPCR);
• a identidade do produto amplificado deve ser verificada durante 
(exemplo: sondas de hidrólise) ou após a dPCR
(exemplo: curvas de desnaturação);
• no caso de concatâmeros, informar estratégia de separação física das 
sequências-alvo (exemplos: pré-amplificação, digestão com
enzimas de restrição ou sonicação);
• informar se o ácido nucleico-alvo está na forma de fita simples
ou dupla ao ser particionado (para evitar superestimação em 2×);
• considerar se os parâmetros da mesma reação no formato de qPCR 
(exemplo: eficiência da reação e limite de quantificação)
são aceitáveis. Contudo, a migração de um ensaio com base
em qPCR para dPCR exige validação;
• os métodos devem atender também ao item
 DM 11.2 e DM 11.3, quando aplicável.

Verificar:
– se os critérios descritos no item são atendidos
(vide nota DM 9.15).
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DM 9.16
Transcrição reversa(42)

Com relação aos métodos que utilizam transcrição reversa do RNA, 
deve haver procedimentos e registros relativos:
– ao método de síntese do cDNA (exemplo: primer randômico,
específico ou poli-T);
– à concentração do primer;
– à descrição do protocolo (um ou dois passos);
– à quantidade de RNA utilizado e detalhes da reação
(volume, componentes e condições da reação);
– às condições de armazenamento do cDNA
(temperatura, duração e tampão), se aplicáveis.

Verificar:
– se os critérios descritos no item são atendidos.

DM 9.17
Eletroforese em gel(44, 45)

Com relação aos métodos que utilizam eletroforese em gel:
– quantidades padronizadas de ácidos nucleicos devem ser aplicadas 
nos géis, quando possível;
– controles da reação devem ser corridos,
como as amostras dos pacientes;
– marcadores de peso molecular conhecido em intervalo compatível 
com o das bandas esperadas devem ser usados a cada corrida;
– marcadores visuais ou de fluorescência devem ser usados para 
marcar o ponto final da eletroforese;
– deve haver critérios objetivos para a interpretação dos resultados 
(exemplo: padrão de bandas esperado);
– as fotografias de géis devem apresentar boa resolução, fundo (back-
ground) fraco, sinal claro, ausência de bolhas e outros artefatos, ou 
seja, uma qualidade que permita a interpretação correta dos resultados.

Verificar: 
– se os documentos e os registros da eletroforese em gel 
atendem aos critérios descritos neste item;
– vide nota DM 9.17.
 

DM 9.18
Completude e especificidade da 
digestão com endonucleases de 
restrição

A completude e a especificidade da digestão por endonucleases de 
restrição devem ser avaliadas, quando aplicáveis. O tratamento do DNA 
com endonucleases de restrição deve ser realizado durante período de 
tempo e condições adequados e controlados.

Verificar:
– procedimentos, critérios e registros relativos à
completude e à especificidade das reações com enzimas 
de restrição em cada corrida analítica.

DM 9.19
Sequenciamento de primeira 
geração (Sanger e pirossequencia-
mento)(46-49)

Em relação aos métodos que incluem sequenciamento de primeira 
geração (Sanger e pirossequenciamento):
– devem ser reservados aos genes relacionados a doenças adequada-
mente caracterizados na literatura e nos bancos de dados genômicos; 
– deve-se manter uma documentação adequada e atualizada do 
gene em relação à sequência referência, às mutações patogênicas e às 
mutações benignas;
– devem ser otimizados e controlados de forma a garantir a presença 
de sinal legível por todo o comprimento da região-alvo e a pronta 
detecção de variantes genéticas, especialmente aquelas em heterozigose 
e em pequenas proporções de alelos mutantes (exemplo: sequencia-
mento bidirecional ou replicatas unidirecionais independentes);
– deve haver critérios objetivos para admitir, tratar e interpretar os 
dados brutos primários (exemplos: atribuições corretas para as posições 
não polimórficas, definição da região de sequenciamento, intensidade 
do pico, flutuação da linha de base, relação sinal-ruído e formato do 
pico); 
– deve-se seguir as diretrizes profissionais para interpretação clínica 
das variantes genéticas, como as diretrizes da ACMG para mutações 
germinativas e da Association for Molecular Pathology
para mutações germinativas;
– o método que envolve o sequenciamento para detecção de mutações 
somáticas em misturas de populações celulares (exemplo: amostra 
tumoral) deve ter seu limite de detecção determinado na validação (ti-
picamente 20% de alelo mutante). A percentagem de células mutantes 
na amostra e o limite de detecção do método devem ser levados em 
consideração no momento da interpretação do resultado, principal-
mente, o negativo. Essas informações devem ser incluídas no laudo;
– deve-se atentar para ocorrência de amplificação preferencial de um 
alelo em relação ao outro nos heterozigotos;
– vide item DM 8.8.

Verificar: 
– documentação relacionada com as sequências referên-
cias dos genes sequenciados pelo laboratório, incluindo 
suas mutações/variantes patogênicas e benignas;
– procedimentos dos métodos que incluem sequencia-
mento de primeira geração, especialmente os critérios 
para caracterização das mutações/variantes em heterozi-
gose e baixa proporção;
– procedimentos adotados pelo laboratório para interpre-
tação clínica e liberação dos resultados para as variantes 
genéticas encontradas (exemplos: patogênicas, benignas 
e de significado clínico indeterminado);
– vide nota DM 9.19.
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DM 9.20
Eletroforese capilar para análises
de fragmentos(4)

Em relação aos métodos que incluem análises de fragmentos por 
eletroforese capilar (exemplo: testes de paternidade e de finalidade 
forense):
– o padrão de peso molecular (size standard) deve ser adicionado a 
todas as amostras antes da separação eletroforética, para
determinação correta do tamanho dos picos e correção
das variações entre as injeções;
– uma escada alélica (ladder) apropriada deve ser incluída
em todas as corridas analíticas, se aplicável;
– controles internos positivo e negativo devem ser incluídos em todas 
as corridas analíticas, preferencialmente a partir da etapa de extração;
– deve haver critérios objetivos para interpretação, tratamento e
aceitabilidade do eletroferograma preliminar (na sua forma bruta), 
como: posicionamento das regiões polimórficas, critérios de intensi-
dade de picos, flutuação de linha de base, razão ruído/sinal, formato 
dos picos, identificação e tratamento dos picos off-ladder e artefatos 
(exemplos: picos +A/-A, stutters e bobble dyes);
– deve haver uma documentação adequada e atualizada do
banco de dados de alelos para cada loci;
– nos cálculos forenses (exemplo: índice de paternidade), devem ser 
usadas frequências alélicas da população local, ou as mais apropriada 
para os casos atendidos pelo laboratório.

Verificar: 
– nos procedimentos e nos registros relativos a
eletroforese capilar para análise de fragmentos,
se os critérios deste item são atendidos;
– vide nota DM 9.20.

DM 9.21
Dupla conferência dos resultados
da eletroforese capilar para análise 
de fragmento(4)

Os resultados da eletroforese capilar nos testes de paternidade
e de finalidade forense devem ser interpretados por dupla
conferência, de forma independente.
As exclusões com base em alelos próximos (± 1 repetição em tandem) 
devem ser confirmadas na mesma corrida analítica (eletroforese)
ou por outros métodos.

Verificar: 
– procedimentos e registros da dupla interpretação,
independente do resultado referente aos testes de
paternidade e de finalidade forense;
– procedimento relativo a exclusões com base em
alelos próximos (± 1 repetição).

DM 9.22
Arranjos(50)

Em relação aos métodos que incluem análise em arranjos (exemplo: 
genotipagem HPV):
– para cada amostra, deve haver uma forma de verificar a qualidade 
do ácido nucleico extraído e se este foi devidamente marcado durante
a amplificação (exemplo: controle de reação/amplificação do ensaio);
– para cada amostra, a qualidade do processo de hibridização
e das lavagens deve ser verificada (exemplo: controles
de hibridização do ensaio);
– a qualidade do arranjo deve ser verificada, e os novos lotes, aferidos 
antes ou durante o uso (exemplo: inclusão de controles internos positi-
vo e negativo em todas as corridas analíticas, com rodízio de controles 
positivos para que cada lote tenha as diferentes sondas avaliadas);
– as funções do software usado para analisar os dados do arranjo 
devem ser verificadas periodicamente.

Verificar:
– nos procedimentos e nos registros relativos à análise 
em arranjos, se os critérios deste item são atendidos;
– vide nota DM 9.22.



21

DM 9.23
NGS – Processo analítico(35-40)

Deve haver procedimentos e registros relativos ao processo analítico 
utilizado para gerar dados de sequenciamento NGS, que incluam:
– descrição das regiões-alvo da análise (vide exemplo 1);
– descrição dos tipos de amostras aceitáveis para o ensaio
(vide exemplo 2) e dos requisitos mínimos relativos
às amostras para se realizar o ensaio;
– métodos e reagentes usados para extração de ácidos nucleicos
e sua conversão em uma biblioteca NGS, se aplicável;
– métodos e reagentes utilizados para o enriquecimento das
regiões-alvo (vide exemplo 3), se aplicáveis;
– métodos e reagentes utilizados para a indexação
molecular/bar coding, se aplicáveis;
– controles utilizados, se aplicáveis (vide exemplo 4);
– plataforma de sequenciamento, fabricante versão dos reagentes
e dos descartáveis (vide exemplo 5);
– software do instrumento e da versão utilizada para gerar dados 
primários (no instrumento) e formato de saída (vide exemplo 6); 
– critérios da qualidade estabelecidos durante a validação aplicados 
para determinar a continuação ou a interrupção do processo
(vide exemplo 7);
– modificações importantes no processo que exijam revalidações
(vide item DM 9.6);
– descrição dos limites de tamanho de indel detectáveis
pelo método (vide exemplo 8).

Verificar:
– procedimentos e registros relativos à fase analítica dos 
métodos com base em NGS e atendimento aos critérios 
deste item (vide nota DM 9.23.);
– lista de exemplos:
• exemplo 1: genes incluídos no painel, no exoma,
no genoma e em outras regiões específicas,
como íntrons e promotores;
• exemplo 2: sangue, saliva, amostras parafinadas;
• exemplo 3: PCR multiplex, captura com
oligonucleotídeos e outros;
• exemplo 4: controle para demonstrar o limite de
detecção, controle com mutações conhecidas, controle 
interno com base no método etc.;
• exemplo 5: células de fluxo, chips etc.;
• exemplo 6: arquivos FASTQ;
• exemplo 7: distribuição de tamanho dos ácidos nuclei-
cos após fragmentação, concentração da biblioteca e dis-
tribuição de tamanho, densidade do cluster na célula de 
fluxo, índices de qualidade da sequência lida, sequências 
que passaram pelos filtros de qualidade do instrumento, 
número total de sequências geradas e taxas de erros;
• exemplo 8: deleções até 20 bp e inserções até 10 bp. 
Incluir indels de tamanhos variados na validação. 

DM 9.24
NGS – bioinformática(33, 36, 37, 39, 51)

Deve haver procedimentos e registros relativos ao processo analítico 
de bioinformática utilizado para examinar, interpretar e reportar os 
resultados do sequenciamento NGS que incluam:
– rastreabilidade do processo de análise [algoritmos, softwares, scripts, 
sequências referência e banco de dados (próprios, comerciais ou de 
código aberto)];
– gestão da qualidade do processo, incluindo métricas/parâmetros 
para monitorar o desempenho do processo a cada corrida analítica 
(percentagem de sequências individuais alinhadas ao alvo, número e 
tipo de variantes chamadas, entre outros);
– monitoramento, implementação e rastreabilidade das atualizações, 
aprimoramentos e novas versões dos componentes, como softwares, 
scripts e banco de dados. 

Verificar: 
– procedimento que descreve o processo analítico
de bioinformática em relação aos critérios
do requisito, se aplicável;
– rastreabilidade dos softwares, dos scripts e do
banco de dados, e também as respectivas versões
e configurações utilizadas na confecção
de um determinado laudo de paciente;
– registros das análises que não passaram pelos requisitos 
de qualidade preestabelecidos, respectivas ações corretivas 
e registros da aprovação do responsável técnico
ou designado, no caso de exceções;
– registros do monitoramento, da implementação 
e da rastreabilidade das atualizações do processo de 
bioinformática analítica, bem como sua revalidação, os 
parâmetros de qualidade e a data de implementação.

DM 9.25
Identificação de aneuploidias fetais 
por meio de sequenciamento do 
plasma materno por NGS(18-21, 52-56) 

Para os métodos que envolvem a identificação de aneuploidias fetais 
pelo sequenciamento do plasma materno por NGS, o laboratório deve: 
– determinar e monitorar parâmetros da qualidade do ensaio (vide 
exemplo 1); 
– elaborar procedimento documentado, indicando as ações corretivas 
para cada parâmetro da qualidade quando estes não são atendidos 
(vide exemplo 2);
– incluir controles internos positivos e negativos apropriados em cada 
corrida analítica (exemplo: controle interno com base no método);
– monitorar as características analíticas do ensaio longitudinalmente;
– calcular a proporção de resultados e revisá-la periodicamente
(vide exemplo 3);
– atender conjuntamente aos itens DM 9.23 e 9.24.

Verificar:
– registros relativos às características de desempenho
do teste, aos parâmetros de qualidade e às respectivas 
ações corretivas quando estes não são atendidos;
– inspeção e registro dos controles internos;
– registro longitudinal das características de desempenho 
do teste (vide exemplo 1); 
– registro da proporção de resultados.
• Exemplo 1: fração fetal e seu intervalo aceitável, 
quantidade mínima de DNA fetal, quantidade mínima de 
reads mapeados e qualidade mínima de reads;
• exemplo 2: reextração, recoleta, ressequenciamento e 
liberação de um resultado falho (exemplo: fração fetal 
inadequada) ou indeterminado;  
• exemplo 3: proporção de resultados positivos (aneu-
ploidias do 13, 18 e 21), proporção de testes falhos (exem-
plo: fração fetal inadequada) e resultados inconclusivos.

DNA: ácido desoxirribonucleico; RNA: ácido ribonucleico; RNases: ribonucleases; PALC: Programa de Acreditação de Laboratórios Clínicos; NGS: next generation sequencing; MLPA: 
amplificação multiplex de sondas dependente de ligação; Anvisa: Agência Nacional de Vigilância Sanitária; PCR: reação em cadeia da polimerase; HPV: papilomavírus humano; 
HIV: vírus da imunodeficiência humana; LTR: long terminal repeats (repetição terminal longa); UTR: untranslated region; CFTR: regulador de condutância transmembranar de 
fibrose cística; dNTP: desoxinucleotídeo; DMSO: dimetilsulfóxido; qPCR: reação em cadeia da polimerase em tempo real; dPCR: reação em cadeia da polimerase digital; cDNA: ácido 
desoxirribonucleico complementar; ACMG: American College of Medical Genetics and Genomics.
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10. GEStão DoS tEStES LaBoratorIaIS rEMotoS

Item Orientação Exemplos 

DM 10.1
(PALC 10.4)
Testes moleculares remotos ou rápidos

Nos testes de diagnóstico molecular comerciais considerados 
remotos ou rápidos, nos quais não há possibilidade de submeter 
os controles internos e os pacientes à mesma corrida analítica, o 
desempenho de cada novo lote de reagentes deve ser confirmado 
antes do uso por meio da execução do ensaio com os controles 
internos da qualidade ou com as amostras com resultados 
conhecidos. A avaliação externa da qualidade deve ser executada 
como nos demais testes de diagnóstico molecular, no entanto, 
com maior frequência.

Verificar:
– utilização de testes comerciais considerados remotos 
(exemplos: Gene Expert, Biofire);
– confirmação do desempenho de cada novo lote; 
– procedimento de avaliação externa da qualidade.

PALC: Programa de Acreditação de Laboratórios Clínicos.

11. GarantIa Da quaLIDaDE

Item Orientação Exemplos

DM 11.1
Controle de reação/amplificação

Deve haver critérios objetivos para interpretação dos resultados do
controle da reação/amplificação (vide orientação DM 9.12), como:
– critérios de aceitabilidade;
– resultados dentro do intervalo especificado, quando aplicável.

Verificar: 
– procedimentos e critérios para interpretação e
aceitabilidade do controle da reação/amplificação, 
quando aplicáveis, e os respectivos registros.

DM 11.2
Métodos qualitativo(2)

Para os métodos qualitativos, os controles internos da qualidade devem ser: 
– incluídos em cada corrida analítica (vide nota DM 11.2);
– estocados de forma que sua integridade seja mantida; 
– compostos da mesma matriz (tipo de amostra), apropriada para o 
método, quando possível;
– processados de forma idêntica às amostras dos pacientes, quando
possível;
– verificados e aceitos/rejeitados de acordo com critérios preestabelecidos;
– aprovados antes da liberação do resultado para o paciente;
– revistos mensalmente pelo supervisor do laboratório/setor
(ou pelo profissional designado) em busca de discrepâncias, tendências 
e omissões. Os registros dessa análise mensal pelo supervisor devem ser 
guardados/mantidos e, se necessário, a avaliação do risco e da investigação 
de causa-raiz deve ser instaurada;
– monitorados por meio de controle interno da qualidade, utilizando 
abordagem com base no método (sequenciamento de primeira geração, 
NGS, MLPA e outros) (vide requisito DM 9.6).

Verificar:
– se os itens relativos aos controles internos da
qualidade descritos na orientação são atendidos.

DM 11.3
Métodos quantitativos(2, 57-59)

Para os métodos quantitativos, os controles internos
da qualidade devem atender a todas as orientações do
item DM 11.2 e, adicionalmente:
– cada rotina analítica deve contemplar um controle
interno negativo, positivo baixo e positivo alto; 
– devem verificar controles e calibradores em relação a sua qualidade 
antes do uso, no caso dos métodos próprios; 
– devem ser estabelecidos os critérios para a frequência,
a verificação e a aceitabilidade da calibração do método;
– deve-se evitar utilizar os calibradores como controles. Caso sejam usados, 
devem ser preparados de maneira distinta; 
– os métodos quantitativos e os equipamentos vinculados
a eles devem atender ao item DM 7.9.

Verificar:
– se os itens relativos aos controles internos da
qualidade descritos na orientação são atendidos.
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DM 11.4
(PALC 11.11, 11.12, 11.13, 11.14 
e 11.15)
Avaliação externa da qualidade(60)

O laboratório ou o setor de diagnóstico molecular deve atender aos itens 
11.11, 11.12, 11.13, 11.14 e 11.15 da Norma PALC vigente relativos ao 
controle externo da qualidade proveniente de um provedor habilitado ou 
implantar uma avaliação externa alternativa. O supervisor do laboratório/
setor ou o responsável designado deve rever e analisar criticamente os 
resultados das avaliações externas da qualidade. Registros dessa análise 
devem ser mantidos. A avaliação externa por meio de uma abordagem com 
base no método pode ser aplicada (sequenciamento de primeira geração, 
NGS, MLPA e outros) (vide orientação DM 9.6).

Verificar: 
– se os itens relativos ao controle externo da qualidade 
da Norma PALC vigente, descritos nesta orientação, são 
atendidos.

DM 11.5
Estatística de resultados

Devem ser mantidas as estatísticas dos resultados de testes moleculares 
de maneira que permita o acompanhamento do desempenho analítico, a 
avaliação de tendências e a detecção de erros  sistemáticos. Exemplos:
– percentagem de resultados normais e anormais;
– frequência alélica ou genotípica;
– estudos comparativos, se aplicáveis.

Verificar:
– o procedimento para cálculo de estatísticas e os 
respectivos registros, as avaliações (comparações) e as 
ações corretivas, quando aplicável.  
 

DM 11.6
NGS – confirmação das variantes 
identificadas

Em relação aos ensaios com base em sequenciamento NGS,
deve-se determinar, durante a validação, quando um teste
confirmatório para variantes identificadas tem de ser realizado
(exemplos: confirmação por sequenciamento de Sanger, PCR alelo
específica, curva de dissociação ou químicas alternativas de NGS, entre 
outras). Se o laboratório concluir, durante a validação, que o teste
confirmatório não é necessário, a razão para isso e os dados
que suportam essa conclusão devem constar nos
estudos de validação (vide nota DM 11.6).

Verificar:
– o procedimento que descreve as indicações para que 
as variantes encontradas no NGS sejam confirmadas 
em outra metodologia e os estudos de validação, 
quando aplicáveis.

PALC: Programa de Acreditação de Laboratórios Clínicos; NGS: next generation sequencing; MLPA: multiplex ligation-dependent probe amplification; PCR: reação em cadeia da polimerase.

12. GEStão Da faSE PóS-anaLÍtICa E DoS LauDoS

Item Orientação Exemplos 

DM 12.1
(PALC 12.1)
Comunicação de resultados e 
disponibilização de laudos – 
confidencialidade

Devem ser avaliados e definidos quais resultados e laudos de testes
moleculares precisam ser transmitidos de forma a preservar
a confidencialidade, devido aos riscos de discriminação
ou estigmatização do paciente.

Verificar:
– procedimentos relativos à informação confidencial dos 
resultados e aos laudos de testes moleculares considerados 
críticos pelo laboratório, incluindo a entrega apenas 
para o paciente e em quais casos (considerar as cautelas 
aplicadas e os meios de baixa confidencialidade:
intranet, Internet e fax).

DM 12.2
(PALC 12.2)
Laudo com componentes 
subjetivos – assinatura

O supervisor do laboratório/setor ou o responsável técnico designado, 
qualificado e habilitado deve rever e assinar o laudo definitivo sempre que 
houver um componente subjetivo ou interpretativo no resultado da análise 
(exemplo: painéis de genes).

Verificar:
– se há laudos com componentes subjetivos ou interpreta-
tivos do resultado e designação, qualificação e habilitação 
dos responsáveis pela revisão e pela assinatura de laudos.

DM 12.3
Conteúdo do laudo

Os seguintes itens devem ser incluídos nos laudos, quando aplicáveis/apro-
priados:
– sumário do método utilizado;
– analito(s), locus(i), gene(s) ou variante(s) genética(s) testado(s); 
– sensibilidade analítica;
– valores de referência;
– definições para os valores de referência;
– intervalo analítico (métodos quantitativos) e abordagens de amostras 
acima ou abaixo do intervalo analítico; 
– interpretação analítica e interpretação clínica; 
– definição dos resultados reportáveis (exemplos: homozigoto selvagem, 
heterozigoto ou homozigoto mutante);
– limitações do método (exemplo: variantes não detectadas pelo ensaio);
– para os métodos próprios (in house), declaração de que o ensaio foi 
desenvolvido pelo próprio laboratório;
– cobertura e profundidade, quando aplicáveis e relevantes;
– descrição da cobertura do gene ou do painel de genes; 
– descrição clara das áreas não cobertas pelo teste.

Verificar: 
– conteúdo dos laudos e confronto com esse item;
– procedimentos documentados e estudos de validações;
– se os laudos emitidos permitem uma interpretação 
adequada por parte de um médico não especialista;
– declaração relativa aos métodos próprios (vide nota 
DM 12.3).
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DM 12.4
Resultados preliminares

Devem ser gerados resultados preliminares, quando apropriados.
Discrepâncias entre os resultados preliminares e os laudos definitivos
devem ser investigadas e documentadas.

Verificar:
– rastreabilidade dos dados que compõem o laudo, 
incluindo a emissão de resultados preliminares.

DM 12.5 
Informações dos laudos
– doenças genéticas
complexas(61)

Quando aplicável, nos testes genéticos para doenças complexas com 
múltiplas mutações possíveis, o laudo deve incluir, em linguagem clara, 
uma estimativa da chance de detecção da mutação e o risco residual de ser 
portador de mutações não testadas (exemplos: duplicações/deleções dos/nos 
genes CFTR e BRCA 1 e 2 não detectadas pelo sequenciamento
completo desses genes).

Verificar: 
– informações fornecidas nos laudos dos
testes genéticos para doenças complexas;
– liberação do risco residual dos resultados negativos, 
com base nas frequências conhecidas dos alelos
na população (recomendável).

DM 12.6
Discussão e implicação
clínica do resultado –
doenças genéticas complexas(2)

Quando aplicável, para doenças genéticas complexas, o laudo deve incluir 
uma discussão das limitações dos achados e das implicações clínicas da
mutação detectada (ou do resultado negativo) com respeito a herança
recessiva ou dominante, risco de recorrência, penetrância, gravidade
e outros aspectos da correlação genótipo/fenótipo.

Verificar:
– inclusão da implicação clínica do resultado nos testes 
para doenças genéticas complexas (não é aceitável libera-
ção de laudos apenas com resultado
“positivo” para uma mutação).

DM 12.7
Recomendação para
aconselhamento genético(2)

Quando aplicável, o laudo deve incluir recomendações para
que o paciente receba aconselhamento genético e esclarecimentos acerca
das implicações do resultado do teste, dos riscos residuais, das incertezas 
e das opções médicas e reprodutivas, uma vez que os resultados de testes 
genéticos moleculares são complexos e probabilísticos.

Verificar: 
– testes genéticos cujos resultados implicam
aconselhamento genético ou esclarecimentos adicionais;
– inclusão dessas informações no laudo;
– assistência de um profissional capacitado
disponibilizado pelo laboratório para esclarecimento 
do médico e do paciente.

DM 12.8
Nomenclatura de genes, loci e 
mutações(62, 63)

A nomenclatura para designar os genes, o loci e as mutações
recomendada por diretrizes profissionais deve ser usada. 
Quando aplicáveis, os símbolos oficiais, como, por exemplo, ERBB2,
devem ser usados juntamente aos nomes coloquiais utilizados na literatura 
médica (exemplos: HER2, HER-2/neu, TKR1) para melhorar a
clareza e evitar mal-entendidos.

Verificar:
– nomenclatura para genes, loci e
mutações utilizadas nos laudos.

DM 12.9
Interpretação e comunicação 
de variantes genéticas(46, 48, 64)

A interpretação e a comunicação de variantes devem seguir as recomen-
dações científicas e as diretrizes profissionais. Se aplicável, o laboratório/
setor de diagnóstico molecular precisa ter um algoritmo para classificar 
e interpretar o significado clínico das variantes identificadas que inclua 
a relação causa-efeito (gene-doença), principalmente no contexto do 
sequenciamento de exoma/genoma. A versão do genoma referência utilizada 
para o alinhamento e a chamada da variante deve ser relatada. A posição 
cromossomal variante (exemplo: coordenada genômica) deve ser relatada. 
As orientações ACMG têm de ser usadas para a classificação e a interpretação 
de variantes/mutações germinativas. Para mutações somáticas, como, por 
exemplo, tumores, deve-se considerar a frequência da variante por tipo de 
tumor (exemplo: banco de dados COSMIC), a função específica do gene, a 
disponibilidade de terapia direcionada e outros fatores clinicopatológicos 
específicos do paciente. As variantes precisam ser designadas, utilizando a 
nomenclatura HGVS, e incluir o nome do gene definido pela HUGO Gene 
Nomenclature Committee e um identificador padrão para o transcrito/a
proteína que permita o mapeamento inequívoco da variante (exemplos: 
REFSeq Accession Number, Ensemble Transcript/Protein ID ou CCDS ID).
Deve haver procedimentos que descrevam a frequência com que as variantes 
encontradas pelo laboratório são reavaliadas e qual ação tem de ser tomada 
quando há uma mudança da classificação (como, exemplo, de significado 
clínico indeterminado para patogênica).

Verificar:
– procedimento que descreve o processo usado para
classificação, interpretação e comunicação
das variantes genéticas; 
–  registros de conformidade com procedimento de
classificação, interpretação e comunicação de variantes;
– banco de dados de variantes identificadas
e/ou relatadas pelo laboratório;
–  registros das ações tomadas quando as variantes
são reclassificadas;
– exemplo de ação: notificação formal ao médico 
solicitante.

DM 12.10
Laudo NGS

Para cada laudo de paciente, a versão específica do processo analítico de 
bioinformática utilizado para gerar e analisar dados NGS deve ser rastreável, 
incluindo cada componente (softwares, scripts e banco de dados) e suas 
configurações (linha de comando e outros itens de configuração). A versão 
do processo deve ser incluída no laudo (exemplo: NGS pipeline v1. 01).

Verificar:
– rastreabilidade da versão do processo analítico de
bioinformática utilizado para gerar os laudos dos métodos 
que envolvem sequenciamento NGS.
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DM 12.11
Laudos dos testes de
paternidade(4)

O laudo do teste de paternidade deve incluir:
– um índice individual de chance de paternidade para cada sistema genético;
– um índice de paternidade combinado;
– a probabilidade de paternidade percentual;
 – a chance de paternidade a priori utilizada nos cálculos;
– a população fonte das frequências alélicas usadas para os cálculos.

Verificar: 
– conteúdo dos laudos, interpretação dos
resultados e critérios para exclusão;
– adequação do laudo às diretrizes da área
(exemplo: SWGDAM).

DM 12.12
Laudo para identificação 
de aneuploidias fetais pelo 
sequenciamento do plasma 
materno por NGS(52)

O laudo da identificação de aneuploidias fetais pelo sequenciamento do 
plasma materno por NGS deve incluir:
– informações a respeito da sensibilidade, da especificidade,
do valor preditivo positivo e do valor preditivo negativo
do ensaio para cada aneuploidia avaliada; 
– fração fetal da amostra e risco para aneuploidia, claramente visíveis;
– informações qualitativas ou quantitativas para cada cromossomo avaliado 
no ensaio (exemplos: score-z e fração fetal);
– valores de referência ou ponto de corte, se aplicáveis; 
– sumário e interpretação relativos ao risco/à categoria do resultado;
– se possível, uma interpretação final que inclua ou se refira a resultados 
prévios e relevantes para o caso;
– declaração de que se trata de um teste de triagem e não de diagnóstico;
– declaração de que os resultados positivos devem ser confirmados
por um teste diagnóstico (exemplos: amniocentese e
amostragem de vilosidade coriônica); 
– declaração de que este teste não avalia o risco para defeitos no tubo neural;
– explicação para os resultados inconclusivos ou falhos;
– recomendações a respeito dos próximos passos para os casos
inconclusivos ou falhos (exemplo: fração fetal insuficiente);
– informações de quando o resultado inconclusivo/falho é
consequência de dissomia uniparental ou consanguinidade dos pais; 
– declaração de que desbalanceamentos genômicos maternos,
constitucionais ou adquiridos (vide exemplo 1) e desbalanceamentos no 
genoma fetoplacental (vide exemplo 2) podem dificultar a interpretação
e têm potencial para gerar falso-positivos. 

Verificar no conteúdo dos laudos:
– informações qualitativas ou quantitativas
dos cromossomos avaliados;
– valores de referência/ponto de corte;
– interpretação do resultado com estimativa do risco para 
aneuploidia identificada;
– declarações e recomendações conforme
descrição na orientação.
• Exemplo 1: aneuploidia do cromossomo X,
microdeleções, neoplasia, quimerismo devido 
a transplante de órgãos e mosaicismos;
• exemplo 2: mosaicismo confinado a placenta.

DM 12.13
Política para tratamento de 
achados incidentais(65-68)

Deve haver procedimento documentado para comunicação de achados 
incidentais ou secundários não relacionados com a finalidade clínica do 
exame (vide nota DM 2.4). 

Verificar: 
– procedimento que descreve quais e por que razões 
descobertas sem relação com a finalidade
clínica do exame são relatadas;
– respectivos registros relacionados com este processo;  
– consentimentos informados sobre achados incidentais, 
se aplicáveis.

DM 12.14
Banco de variantes genéticas

Deve ser mantido um registro atualizado das mutações, dos polimorfismos 
benignos e das variantes de significância indeterminada para os genes 
analisados, se aplicável. 

Verificar:
– banco de variantes genéticas e mutações
para os genes que o laboratório sequencia;
– respectivos registros de atualizações
(exemplo: painéis de genes por NGS).

CFTR: regulador de condutância transmembranar de fibrose cística; ACMG: American College of Medical Genetics and Genomics; COSMIC: catalogue of somatic mutations in cancer; 
HGVS: Human Genome Variation Society; HUGO: Human Genome Organization; REFSeg: reference sequence [National Center for Biotechnology Information (NCBI)]; CCDS: Consensus 
Coding Sequence; NGS: next generation sequencing.
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 13. GEStão DE PESSoaS

Item Orientação Exemplos

DM 13.1
(PALC 13.3)
Qualificação de pessoal

O pessoal que executa as técnicas de diagnóstico molecular deve ter nível 
superior e experiência comprovada na área molecular, ou deve atuar sob 
supervisão direta de um profissional com essa qualificação.

Verificar:
– atuação do pessoal que executa as
técnicas de diagnóstico molecular;
- análise dos respectivos currículos.

DM 13.2
(PALC 13.3)
Treinamento introdutório de
educação continuada(2)

Deve haver um treinamento introdutório para os principiantes
e um programa de educação continuada para toda a equipe.

Verificar:
– planos e registros de treinamento
inicial e continuado.

DM 13.3
(PALC 13.9)
Segurança do pessoal em função
do risco ocupacional

Deve haver procedimentos em relação a manipulação,
armazenamento e descarte de produtos e substâncias químicas que
possam acarretar risco ocupacional (exemplos: brometo de etídio,
poliacrilamida e tiocianato de guanidina).

Verificar:
– FISPQ dos reagentes do setor;
– lista de reagentes ou substâncias químicas 
que oferecem risco ocupacional;
– procedimentos e treinamentos em
relação a essas substâncias.

PALC: Programa de Acreditação de Laboratórios Clínicos; FISPQ: ficha de informação de segurança de produtos químicos.

14. GEStão Da InforMação téCnICa

Item Orientação Exemplos

DM 14.1
Literatura científica utilizada

A literatura científica referente, a qual descreve os processos, os 
procedimentos, as metodologias e os métodos executados no 
laboratório/setor deve estar disponível e atualizada.

Verificar:
– literatura científica referente aos métodos próprios, utilidade
clínica do teste, diretrizes profissionais utilizadas, cálculos
executados, novas metodologias, reagentes para métodos
próprios (in house) e equipamentos, entre outros.

15. GEStão aMBIEntaL E Da SEGurança

Item Orientação Exemplos

DM 15.1
(PALC 15.3)
Substâncias tóxicas específicas – PGRSS

O PGRSS deve incluir o manuseio e o descarte das substâncias 
tóxicas específicas do setor (exemplos: brometo de etídio, polia-
crilamida, tiocianato de guanidina, entre outros).

Verificar:
– FISPQ dos reagentes do setor;
– lista de reagentes ou substâncias químicas tóxicas;
– procedimentos em relação a essas substâncias no 
PGRSS.

DM 15.2
Cabine de segurança química(69)

Uma cabine de segurança com exaustão apropriada
(ou unidade de filtragem química) deve estar disponível para 
todos os procedimentos que utilizem ou gerem
produtos químicos voláteis.

Verificar:
– se há procedimentos que utilizam ou geram produtos 
químicos voláteis e se estes atendem essa orientação;
– certificação anual da cabine. 

DM 15.3
Cabine de segurança biológica(69)

Uma cabine de segurança biológica deve estar disponível,
quando apropriada, a depender da classificação de risco do 
agente etiológico manipulado (exemplos: influenzavírus,
Mycobacterium tuberculosis, entre outros).

Verificar:
– necessidade de uma cabine de segurança biológica e 
sua classe, a depender da classificação de risco
do agente etiológico (exemplo: classe IIB2);
– certificação anual dessa cabine em relação
aos filtros, ao fluxo de ar e à luz UV.

DM 15.4
EPI e EPC(69)

Deve haver procedimentos que descrevam quais
EPIs e EPCs são necessários em cada processo.

Verificar:
– procedimento descrevendo EPI/EPC necessários para 
a execução das diferentes atividades do setor e sua 
disponibilidade.
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DM 15.5
Proteção para luzes UV(2)

Se forem utilizadas fontes de luz UV, proteção
adequada deve estar disponível para os usuários.

Verificar:
– fontes de luz UV e respectivas proteções para o usuário.

DM 15.6
Refrigeradores 

Os refrigeradores não devem conter materiais impróprios. 

Verificar:
– por exemplo, existência de amostras contaminadas 
externamente, materiais voláteis não fechados, em 
refrigeradores de alimentos. 

DM 15.7
(PALC 15.5)
Limpeza – superfícies contaminadas

Deve haver procedimento para limpeza de superfícies contami-
nadas com ácido nucleicos e produtos previamente amplificados.

Verificar:
– procedimento para limpeza de superfícies de trabalho.

DM 15.8
(PALC 15.5)
Limpeza – área pós-amplificação

Dever haver procedimento de limpeza apropriado para a área 
de pós-amplificação que impeça a disseminação de produtos 
previamente amplificados para outros locais.

Verificar:
– procedimento para limpeza da área de
pós-amplificação.

PALC: Programa de Acreditação de Laboratórios Clínicos; PGRSS: plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde; FISPQ: ficha de informação de segurança de produtos 
químicos; EPI: equipamento de proteção individual; EPC: equipamento de proteção coletiva; UV: ultravioleta.

16. GEStão Do SIStEMa DE InforMação LaBoratorIaL (SIL)

Item Orientação Exemplos

DM 16.1
Novas versões de softwares

As novas versões de softwares devem ser validadas com o uso de 
controles/amostras com resultados conhecidos antes do seu uso 
na rotina.

Verificar:
– procedimento e registros relativos à avaliação das novas 
versões dos softwares.

DM 16.2
(PALC 16.11)
Backup dos dados em nuvem

Caso o laboratório utilize sistemas com base em nuvem para 
backups de dados, as medidas de segurança apropriadas devem 
ser adotadas.

Verificar:
– procedimentos usados para garantir a segurança dos 
dados armazenados em nuvem, como uso de protocolos 
seguros e criptografados para transferência de dados (por 
exemplo, SFTP, HTTPS, FTPS), sistema e autenticação de 
usuários, registros de atividade e restrições de acesso. 

DM 16.3
Transmissão de dados – NGS

O laboratório ou o setor de diagnóstico molecular deve garantir 
que o armazenamento interno e externo e a transferência 
dos dados NGS mantenham a confidencialidade do paciente 
e a segurança e a integridade dos dados. Esses procedimentos 
precisam atender também às exigências legais em relação à 
segurança de dados sensíveis dos pacientes aplicáveis no país 
(vide nota DM 16.3).
 

Verificar:
– registros relativos aos parâmetros de segurança,
aos protocolos de transmissão e aos locais para armaze-
namento dos dados NGS, incluindo criptografia,
controle de acesso físico e virtual aos dados,
backups e redundância do sistema; 
– registros relativos à rastreabilidade das transferências,
a qual envolve dados NGS: arquivos, data/hora,
identificação de usuário, se aplicáveis,
e sistemas de envio e recebimento; 
– cópias dos contratos e certificação das empresas
terceirizadas responsáveis pelas análises ou pelo
armazenamento dos dados NGS que comprovem as
políticas relacionadas com a confidencialidade e a
segurança das informações sensíveis dos pacientes.

PALC: Programa de Acreditação de Laboratórios Clínicos; SFTP: equipamento de proteção individual; HTTPS: hyper text transfer protocol secure; FTPS: file transfer protocol + secure sockets 
layer; NGS: next generation sequencing.



28

17. GEStão DE rISCoS E SEGurança Do PaCIEntE

Item Orientação Exemplos

DM 17.1
Garantia da qualidade com base na 
avaliação da gestão de risco

A garantia da qualidade deve monitorar todas as fases do
processo baseando-se na avaliação de risco feita pelo laboratório 
e nas instruções dos fabricantes (vide nota DM 17.1).

Verificar:
– avaliação de riscos do setor e sua correlação com a 
gestão do sistema de qualidade (sessão 2), gestão de não 
conformidades, reclamações, melhoria contínua
e garantia da qualidade (sessão 11).

DM 17.2
Validade clínica e utilidade clínica dos mé-
todos, dos testes e dos exames de biologia 
molecular

O laboratório ou o setor de diagnóstico molecular deve ser capaz 
de comprovar a validade clínica e a utilidade clínica dos
métodos, dos testes e dos exames que oferece.

Verificar:
– documentos da literatura que suportam a validade 
clínica e a utilidade clínica do método, 
do teste ou dos exames em questão.

18. notaS

Nota DM 2.4 

Sequenciamento de painéis de genes, exoma, genoma, trans-
criptoma, estudos de vínculo genético, painéis de vírus e outros 
exames podem resultar em descobertas não relacionadas com a 
apresentação clínica pela qual o paciente se submeteu ao exame. O 
laboratório deve possuir procedimento que descreva quais e por que 
razões os achados incidentais ou secundários devem ser reportados 
ao médico solicitante e ao paciente, quando aplicável, incluindo a 
forma de comunicação. O laboratório pode seguir as recomendações 
da American College of Medical Genetics and Genomics (ACMG) ou 
desenvolver suas próprias políticas. Limitar-se à análise dos genes 
relevantes para o diagnóstico diminui, mas não elimina a possibili-
dade de achados incidentais(65-68).  

Nota DM 3.1 

Exemplos de critérios objetivos para interpretação dos resulta-
dos de pacientes e controles:

• para testes qualitativos – padrão de bandas esperado, tem-
peratura de dissociação e ponto de corte numérico para distinção 
entre resultados positivos e negativos;

• para testes quantitativos – sensibilidade e linearidade den-
tro dos padrões preestabelecidos, ausência de inibição significativa 
nas amostras dos pacientes e valor liberado compatível com a ins-
peção visual do resultado bruto;

• para ensaios com base no método – métricas ou parâmetros 
para monitorar o desempenho do processo a cada corrida analí-
tica (por exemplo, qualidade das bases, percentagem de leituras, 
incluindo a sequência-alvo, cobertura da sequência-alvo, número 
e tipo de variantes chamadas etc.).

Nota DM 3.2 

Validação clínica

Avalia a concordância entre os resultados obtidos pelo método 
em validação, bem como o diagnóstico clínico. Pode ser utilizada 
quando não existe método de referência, quando a frequência de 
exames é baixa (doenças infecciosas e genéticas raras) e ainda 
quando não é possível a comparação com o método atual, por se 
tratar de um avanço na técnica utilizada. Deve-se obter informa-
ções clínicas e exames complementares que permitam a classifica-
ção dos pacientes como normais ou saudáveis (alterados), sendo 
necessário que ambas as populações sejam incluídas na validação. 

Validação em andamento (ongoing)

Havendo limitações ou particularidades para validar um 
ensaio (obtenção de amostras positivas ou de padrões com con-
centração conhecida, cultura de microrganismos, tipo de amos-
tra rara e resultado raro), um número de amostras ou tipo de 
amostras pequeno poderá ser adotado. No entanto, é necessário 
o acompanhamento do desempenho e dos resultados do teste até 
que um número adequado de amostras seja alcançado (confor-
me preconizado pelo sistema de qualidade). São necessários os 
mesmos estudos de uma validação analítica. E, enquanto não se 
finalizada a validação, uma frase relatando que a validação está 
em andamento e a importância da correlação com a clínica para 
interpretação do resultado devem ser adicionadas ao laudo.

Validação emergencial

Neste caso, em que não é possível a validação integral do 
método, aceitam-se os critérios de habilitação apresentados pelo 
fabricante nas instruções de uso, com o compromisso de realizar 
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os estudos de validação tão logo se encerre a situação emergencial. 
São consideradas as características de desempenho do método: 
precisão intra e interensaio e, nos casos indicados, comparação 
de métodos.

Nota DM 4.3 

Em diagnóstico molecular, a maior parte dos materiais de 
referência e controle não estão disponíveis comercialmente ou 
são de difícil obtenção. Para controlar a qualidade das etapas 
do processo, é essencial o uso desses materiais na forma mais 
semelhante à das amostras de pacientes na corrida analítica 
(matriz original, preferencialmente, ou ácido nucleico isolado). 
Assim, e em consonância com opiniões de entidades internacionais, 
remanescentes de amostras e derivados relevantes, as amostras podem 
ser armazenadas para os usos supracitados, desde que mantidos os 
cuidados apropriados para sua conservação e a segurança em relação 
à confidencialidade. Deve-se preferir amostras anonimizadas ou na 
forma de pools. Elas têm de ser armazenadas de forma que permita 
sua pronta recuperação e a execução de outros ensaios(6, 7).

Nota DM 7.6 

A avaliação de desempenho de novos lotes pode ser feita por 
comparação com o lote anterior previamente validado ou me-
diante avaliação do desempenho perante amostras com resultados 
conhecidos, como, por exemplo, controles internos. 

Nota DM 7.7 

Os parâmetros como tamanho, percentual de guanina-citosina 
(%GC), temperatura de fusão (Tm) e localização genômica podem 
ser obtidos a partir da sequência. Algumas sequências podem 
não estar disponíveis, se forem objeto de proteção comercial. 
Considera-se que os reagentes de ácido nucleico – primers, 
sondas e outras sequências de ácido desoxirribonucleico (DNA)/
ácido ribonucleico (RNA) sintéticas – têm prazo de validade longo 
(> 2 anos) se armazenados apropriadamente(70). Seu desempenho 
pode ser monitorado a cada corrida analítica por meio dos 
controles internos ou das métricas e dos parâmetros de qualidade.

Nota DM 7.8 

Não há especificações claras sobre o grau de pureza mínimo 
da água reagente para diagnóstico molecular, e este pode variar, 
dependendo da aplicação. É consenso que deve ser livre de nucleases, 
proteases e ácidos nucleicos(71). Além disso, alguns fabricantes 

sugerem que tenha alta pureza iônica (resistividade > 18 MΩ∙cm), 
níveis razoavelmente baixos de compostos orgânicos [carbono 
orgânico total (TOC) < 10 ppb] e conteúdo microbiológico 
(UFC/ml < 1)(72-74). No entanto, independentemente de sua forma 
de obtenção, a qualidade da água se deteriora com tempo e uso(71). 
O certificado de análise produzido no momento do envase não 
garante que a água comercial possua as especificações nele contidas 
no momento do uso(71-75). Ademais, monitorar a resistividade, 
o conteúdo microbiológico e os compostos orgânicos da água 
reagente para diagnóstico molecular pode ser útil para classificá-la 
como não apta, mas não é suficiente para classificá-la com apta; os 
ensaios para desoxirribonuclease (DNAse) e ribonuclease (RNAse) 
não são amplamente difundidos(76). Portanto, o monitoramento 
mais adequado é o funcional(71). 

Individualmente ou em conjunto, as abordagens listadas a 
seguir são suficientes para sua validação e seu monitoramento(71): 

• uso como branco de reação e em amostras controles, amos-
tras previamente testadas com resultados aceitáveis, material de 
referência ou calibradores; 

• comparação com uma água autenticada;

• revisão dos registros dos controles internos e externos da 
qualidade.

Nota DM 7.10 

Medida posterior da acurácia da temperatura dos poços, como 
produtividade da amplificação, pode ser uma opção para o atendi-
mento funcional a esse critério. 

Nota DM 9.3 

Características de desempenho no contexto de um método 
molecular(30, 32):

• sensibilidade analítica – número mínimo de cópias em uma 
amostra que podem ser detectadas com certeza razoável por um de-
terminado método (95% de probabilidade são comumente utiliza-
dos). É expressa tipicamente como limite de detecção (LOD); 

• precisão – concordância entre medidas idênticas feitas com 
a mesma amostra (réplicas). Tem dois componentes importantes: 
repetitividade e reprodutividade. A repetitividade (precisão de curto 
prazo ou variação intraensaio) refere-se à robustez e à precisão 
do método com as mesmas amostras repetidamente analisadas no 
mesmo ensaio; já a reprodutibilidade (precisão de longo prazo ou 
variação interensaio), à variação entre os resultados das mesmas 
amostras em diferentes corridas analíticas; 
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• veracidade (exatidão, acurácia) – diferença entre concen-
trações ou resultados obtidos e reais. Pode ser medida por com-
paração com um kit comercial, comparação interlaboratorial ou 
por ensaios de recuperação. Útil para verificar se o método está 
produzindo resultados válidos e verdadeiros;

• especificidade analítica – detecção da sequência-alvo apro-
priada em vez de outros alvos não específicos também presentes 
na amostra;

• intervalo reportável – número mínimo e máximo de cópias 
que um método quantitativo pode reportar com confiança;

• intervalo de referência – faixa de valores esperados para 
95% dos indivíduos supostamente “saudáveis” ou “normais” em 
uma determinada população; pouco aplicável para diagnóstico 
molecular;

• sensibilidade clínica – percentual de indivíduos com de-
terminada condição que o método classifica como positivo (ou 
detectado);

• especificidade clínica – percentual de indivíduos sem de-
terminada condição que o método classifica como negativo (ou 
não detectado). 

Nota DM 9.4 

• Para os ensaios com número limitado de resultados possí-
veis, todos devem ser testados, por exemplo, fator V Leiden;

• para os ensaios com considerável heterogeneidade de re-
sultados possíveis, um número razoável deles deve ser testado, por 
exemplo, genotipagem para papilomavírus humano (HPV);

• para os ensaios quantitativos, deve-se testar um número ra-
zoável de amostras por todo intervalo reportável do ensaio;

• para os ensaios com número significativo de resultados ex-
clusivos, deve-se comprovar que o método tem excelente acurácia 
ou executar validação com base no método, por exemplo, sequen-
ciamento BRCA 1 e 2.

Nota DM 9.5 

Tipo de amostra (matriz) rara, cuja corrida analítica foi va-
lidada com o uso de controles internos; pode ter seu resultado 
liberado desde que exista uma nota no laudo informando que 
o tipo de matriz em questão não foi validado, devendo seu re-
sultado ser avaliado juntamente a outros exames correlatos ou 
dados clínicos.

Nota DM 9.6 

Ao se utilizar o mesmo processo em ensaios concebidos para 
detectar o mesmo tipo de variante, por exemplo, diferentes painéis 
de genes Next Generation Sequencing (NGS) com a mesma quí-
mica de enriquecimento das regiões-alvo, uma única validação 
com base nos métodos pode ser realizada, e os resultados desses 
ensaios podem ser agrupados nessa única validação. 

Nota DM 9.8 

A verificação em andamento (ongoing) é análoga à valida-
ção em andamento (ongoing), considerando-se a diferença entre 
validação e verificação (vide nota DM 3.2). Na verificação emer-
gencial, não é possível a verificação do método, e, se aceitas as 
características de desempenho apresentadas pelo fabricante nas 
instruções de uso com o compromisso de realizar os estudos de 
verificação, tão logo se encerra a situação emergencial. 

Nota DM 9.10 

Os seguintes procedimentos podem ser utilizados para mi-
nimizar a contaminação com produtos previamente amplifi-
cados: barreiras físicas adequadas entre áreas pré e pós-am-
plificação, equipamentos (pipetas, centrifugas etc.) e materiais 
(jalecos, luvas etc.) dedicados às áreas pré e pós-amplificação; 
fluxo unidirecional das amostras entre essas mesmas áreas; 
preparo das reações em fluxo laminar ou cabine de reação em 
cadeia da polimerase (PCR); uso de ponteiras com filtro; ampli-
ficação em tempo real; monitoramento com reação em branco 
(H

2
O); destruição enzimática dos produtos pré-amplificados 

– por exemplo, uracil-N-glicosilase (UNG)/uracil-DNA glico-
silase (UDG) –; preferência pela seguinte ordem das amostras 
na reação: pacientes, controles positivos e controles negativos.

Nota DM 9.13 

Verificar se os métodos com base em PCR convencional 
atendem também às orientações DM 7.4 e DM 7.5 (verificação 
ou validação do método), DM 7.6 (validação e rastreabilidade 
dos novos lotes de reagentes), DM 7.7 (primers e sondas), DM 
7.8 (água reagente), DM 7.9 (manutenção e desempenho dos 
sistemas de leitura), DM 7.10 (manutenção dos termocicladores), 
DM 8.1 (documentação pré-analítica), DM 8.3 (documentação 
pré-analítica – diagnóstico pré-natal não invasivo, se aplicável), 
DM 8.5 (conservação das amostras), DM 8.6 (identificação 
da amostra ao longo do processo), DM 9.1 (extração de DNA/
RNA), DM 9.3, DM 9.4 e DM 9.5 (validação, se aplicável), 
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DM 9.8 (verificação, se aplicável), DM 9.9 (modificações nos 
métodos comerciais), DM 9.10 (contaminação), DM 9.12 e 
DM 11.1 (controle de reação/amplificação), DM 11.2 ou DM 11.3 
(controles internos), DM 11.4 (avaliação externa da qualidade), 
DM 11.5 (estatísticas de resultados), DM 16.1 (novas versões dos 
softwares), DM 5.1 (registro de ações corretivas), DM 5.2 (registros 
de exceções), DM 12.3 (informações incluídas no laudo), DM 17.3 
(utilidade e validade clínica do exame).

Nota DM 9.14 

Verificar se os métodos com base na PCR em tempo real 
(qPCR) atendem também às orientações DM 7.4 e DM 7.5 (veri-
ficação ou validação do método), DM 7.6 (validação e rastreabi-
lidade dos novos lotes de reagentes), DM 7.7 (primers e sondas), 
DM 7.8 (água reagente), DM 7.9 (manutenção e desempenho dos 
sistemas de leitura), DM 7.10 (manutenção dos termocicladores), 
DM 8.1 (documentação pré-analítica), DM 8.3 (documentação 
pré-analítica – diagnóstico pré-natal não invasivo, se aplicável), 
DM 8.5 (conservação das amostras), DM 8.6 (identificação da 
amostra ao longo do processo), DM 9.1 (extração de DNA/RNA), 
DM 9.3, DM 9.4 e DM 9.5 (validação, se aplicável), DM 9.8 (veri-
ficação, se aplicável), DM 9.9 (modificações nos métodos comer-
ciais), DM 9.10 (contaminação), DM 9.12 e DM 11.1 (controle de 
reação/amplificação), DM 11.2 ou DM 11.3 (controles internos), 
DM 11.4 (avaliação externa da qualidade), DM 11.5 (estatísticas 
de resultados), DM 16.1 (novas versões dos softwares), DM 5.1 (re-
gistro de ações corretivas), DM 5.2 (registros de exceções), DM 12.3 
(informações incluídas no laudo) e DM 17.3 (utilidade e validade 
clínica do exame).

Nota DM 9.15 

Danos na sequência, na inibição ou na baixa sensibilidade 
do ensaio podem interferir na quantificação ou na reação por 
PCR digital (dPCR). Apesar de a dPCR gerar medidas precisas, 
essa precisão depende do número médio da molécula-alvo por 
partição (que é ditado pela concentração da amostra original e 
como ela foi preparada) e do número de partições. Consequen-
temente, é necessária uma estimativa prévia da concentração da 
sequência-alvo na amostra. Replicatas biológicas são recomenda-
das, pois existe variação na quantidade de ácido nucleico extraí-
do e na quantidade de inibidores copurificados, e ambos podem 
influenciar adversamente a transcrição reversa ou a reação de 
dPCR. Apesar desse tipo de reação depender menos da eficiência 
da reação em comparação com a qPCR, a eficiência influencia a 
sensibilidade(42).

Verificar se os métodos com base na dPCR atendem também às 
orientações DM 7.4 e DM 7.5 (verificação ou validação do método), 
DM 7.6 (validação e rastreabilidade dos novos lotes de reagentes), 
DM 7.7 (primers e sondas), DM 7.8 (água reagente), DM 7.9 
(manutenção e desempenho dos sistemas de leitura), DM 7.10 
(manutenção dos termocicladores), DM 8.1 (documentação pré-
analítica), DM 8.3 (documentação pré-analítica – diagnóstico pré-
natal não invasivo, se aplicável), DM 8.5 (conservação das amostras), 
DM 8.6 (identificação da amostra ao longo do processo), DM 9.1 
(extração de DNA/RNA), DM 9.3, DM 9.4 e DM 9.5 (validação, se 
aplicável), DM 9.8 (verificação, se aplicável), DM 9.9 (modificações 
nos métodos comerciais), DM 9.10 (contaminação), DM 9.12 e 
DM 11.1 (controle de reação/amplificação), DM 11.2 ou DM 11.3 
(controles internos), DM 11.4 (avaliação externa da qualidade), 
DM 11.5 (estatísticas de resultados), DM 16.1 (novas versões dos 
softwares), DM 5.1 (registro de ações corretivas), DM 5.2 (registros 
de exceções), DM 12.3 (informações incluídas no laudo) e DM 17.3 
(utilidade e validade clínica do exame).

Nota DM 9.17 

Verificar se os ensaios com base em eletroforese em gel atendem 
também às orientações DM 7.4 e DM 7.5 (verificação ou validação 
do método), DM 7.6 (validação e rastreabilidade dos novos lotes 
de reagentes), DM 7.8 (água reagente), DM 8.6 (identificação da 
amostra ao longo do processo), DM 9.1 (extração de DNA/RNA, 
se aplicável), DM 9.3, DM 9.4 e DM 9.5 (validação, se aplicável), 
DM 9.12 e DM 11.1 (controle de reação/amplificação), DM 9.18 
(completude e especificidade da digestão com endonucleases, se 
aplicável), DM 15.5 [proteção para luzes ultraviola (UV)], DM 11.2 
ou DM 11.3 (controles internos), DM 11.4 (avaliação externa 
da qualidade), DM 16.1 (novas versões dos softwares), DM 5.1 
(registro de ações corretivas), DM 5.2 (registros de exceções) e 
DM 12.3 (informações incluídas no laudo). 

Nota DM 9.19 

Verificar se os métodos com base em sequenciamento de 
primeira geração também atendem aos itens DM 7.4 e DM 7.5 
(verificação ou validação do método), DM 7.6 (validação e 
rastreabilidade dos novos lotes de reagentes), DM 7.7 (primers 
e sondas), DM 7.8 (água reagente), DM 7.9 (manutenção e 
desempenho dos sistemas de leitura), DM 7.10 (manutenção dos 
termocicladores), DM 8.1 (documentação pré-analítica), DM 8.5 
(conservação das amostras), DM 8.6 (identificação da amostra 
ao longo do processo), DM 9.1 (extração de DNA/RNA), DM 9.3, 
DM 9.4 e DM 9.5 (validação, se aplicável), DM 9.8 (verificação, 
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se aplicável), DM 9.9 (modificações nos métodos comerciais), 
DM 9.10 (contaminação), DM 9.12 e DM 11.1 (controle de reação/
amplificação), DM 11.2 ou DM 11.3 (controles internos), DM 11.4 
(avaliação externa da qualidade), DM 11.5 (estatísticas de resultados), 
DM 16.1 (novas versões dos softwares), DM 5.1 (registro de ações 
corretivas), DM 5.2 (registros de exceções), DM 12.3 (informações 
incluídas no laudo), DM 12.2 (laudo com componentes subjetivos), 
DM 12.4 (resultados preliminares), DM 12.5 (informações laudos – 
doenças complexas), DM 12.6 (discussão e implicações clínicas do 
resultado), DM 12.6 (recomendação para aconselhamento genético, 
se aplicável), DM 17.1 (nomenclatura de genes, loci e mutações), 
DM 12.8 (interpretação e comunicação de variantes genéticas) e 
DM 17.3 (utilidade e validade clínica do exame). 

Nota DM 9.20 

Verificar se os ensaios com base em análises de fragmentos por 
eletroforese capilar atendem aos itens DM 7.4 e DM 7.5 (verificação 
ou validação do método), DM 7.6 (validação e rastreabilidade 
dos novos lotes de reagentes), DM 7.7 (primers e sondas), 
DM 7.8 (água reagente), DM 7.9 (manutenção e desempenho dos 
sistemas de leitura), DM 7.10 (manutenção dos termocicladores), 
DM 8.2 (documentação de paternidade), DM 8.3 (documentação 
pré-analítica – diagnóstico pré-natal não invasivo, se aplicável), 
DM 8.5 (conservação das amostras), DM 8.6 (identificação da 
amostra ao longo do processo), DM 8.7 (recebimento e guarda 
de amostras forenses), DM 9.1 (extração de DNA/RNA), DM 9.3, 
DM 9.4 e DM 9.5 (validação, se aplicável), DM 9.8 (verificação, 
se aplicável), DM 9.9 (modificações nos métodos comerciais), 
DM 9.10 (contaminação), DM 9.12 e DM 11.1 (controle de 
reação/amplificação), DM 11.2 ou DM 11.3 (controles internos), 
DM 11.4 (avaliação externa da qualidade), DM 11.5 (estatísticas de 
resultados), DM 5.1 (registro de ações corretivas), DM 5.2 (registros 
de exceções), DM 12.3 (informações incluídas no laudo), DM 9.21 
(dupla conferência dos resultados), DM 12.1 (transmissão dos 
laudos com confidencialidade), DM 12.3 (informações incluídas 
no laudo), DM 12.4 (resultados preliminares), DM 12.10 (laudos 
da paternidade) e DM 16.1 (novas versões dos softwares).

Nota DM 9.22 

Verificar se os métodos com base em arranjos também atendem 
aos itens DM 7.5 (verificação), DM 7.6 (validação e rastreabilidade 
dos novos lotes de reagentes), DM 7.8 (água reagente), DM 7.9 
(manutenção e desempenho dos sistemas de leitura), DM 7.10 
(manutenção dos termocicladores), DM 8.1 (documentação 
pré-analítica), DM 8.5 (conservação das amostras), DM 8.6 

(identificação da amostra ao longo do processo), DM 9.1 (extração 
de DNA/RNA), DM 9.8 (verificação), DM 9.9 (modificações 
nos métodos comerciais), DM 9.10 (contaminação), DM 9.12 e 
DM 11.1 (controle de reação/amplificação), DM 11.2 ou DM 11.3 
(controles internos), DM 11.4 (avaliação externa da qualidade), 
DM 11.5 (estatísticas de resultados), DM 16.1 (novas versões dos 
softwares), DM 5.1 (registro de ações corretivas), DM 5.2 (registros 
de exceções), DM 12.3 (informações incluídas no laudo) e DM 12.2 
(laudo com componentes subjetivos).

Nota DM 9.23 

Verificar se os métodos com base em sequenciamento NGS 
também atendem aos itens DM 7.4 e DM 7.5 (verificação ou validação 
do método), DM 7.6 (validação e rastreabilidade dos novos lotes de 
reagentes), DM 7.7 (primers e sondas), DM 7.8 (água reagente), 
DM 7.9 (manutenção e desempenho dos sistemas de leitura), 
DM 7.10 (manutenção dos termocicladores), DM 8.1 (documentação 
pré-analítica), DM 8.3 (documentação pré-analítica – diagnóstico 
pré-natal não invasivo, se aplicável), DM 8.5 (conservação 
das amostras), DM 8.6 (identificação da amostra ao longo do 
processo), DM 9.1 (extração de DNA/RNA), DM 9.3, DM 9.4 e DM 9.5 
(validação, se aplicável), DM 9.8 (verificação, se aplicável), DM 9.9 
(modificações nos métodos comerciais), DM 9.10 (contaminação), 
DM 9.12 e DM 11.1 (controle de reação/amplificação), DM 11.2 
ou DM 11.3 (controles internos), DM 11.4 (avaliação externa da 
qualidade), DM 11.5 (estatísticas de resultados), DM 16.1 (novas 
versões dos softwares), DM 5.1 (registro de ações corretivas), 
DM 5.2 (registros de exceções), DM 12.3 (informações incluídas 
no laudo), DM 12.2 (laudo com componentes subjetivos), DM 12.4 
(resultados preliminares), DM 12.5 (informações laudos – doenças 
complexas), DM 12.6 (discussão e implicações clínicas do 
resultado), DM 12.6 (recomendação para aconselhamento genético, 
se aplicável), DM 17.1 (nomenclatura de genes, loci e mutações), 
DM 12.8 (interpretação e comunicação de variantes genéticas) e 
DM 17.3 (utilidade e validade clínica do exame).

Nota DM 11.2 

Controles internos da qualidade por tipo de método:

• para os métodos do tipo presença/ausência, deve haver uma 
sistemática de verificação da sensibilidade analítica (detecção de 
níveis baixos de sequências-alvo);

• para os métodos próprios (in house), deve ser corrido tam-
bém o controle interno branco (água); a necessidade da inclusão 
desse controle nos métodos comerciais tem de ser considerada;
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• para os métodos qualitativos para variantes genéticas clini-
camente relevantes – por exemplo, fator V Leiden –, devem ser cor-
ridos os seguintes controles internos: branco (água), homozigoto 
selvagem, heterozigoto e homozigoto mutante, em cada corrida 
analítica. Para os grandes painéis de mutações – por exemplo, 
fibrose cística – pode ser usado o sistema de rodízio dos controles 
positivos de forma que, periodicamente, os principais alvos sejam 
contemplados; 

• para os ensaios multiplex, deve haver controles positivos 
para todos os alvos em todas as corridas, no caso de grandes pai-
néis, de maneira a possibilitar o uso de um sistema de rodízio dos 
controles positivos, de forma que, periodicamente, os principais 
alvos sejam contemplados;

• para os testes que usam um valor de ponto de corte 
(cut-off) para a distinção entre os resultados positivos e os ne-
gativos, o valor do ponto de corte deve ser avaliado inicialmente 
e a cada seis meses depois da primeira avaliação. A verificação 
do ponto de corte também deve ser feita a cada mudança de lote 
dos reagentes críticos, após manutenções corretivas com troca 
de componentes críticos e quando indicada pelo controle da 
qualidade. Caso um controle interno próximo ao ponto de corte 
(baixo) seja utilizado em cada corrida analítica, essa orientação 
será atendida;

• para os ensaios com base em métodos [sequenciamento de 
primeira e segunda geração – NGS e Multiplex Ligation-depen-
dent Probe Amplification (MLPA)], devem ser estabelecidos métri-
cas e parâmetros de controle da qualidade para monitorar e ava-
liar o desempenho por corrida analítica, periodicamente (mensal 
ou trimestralmente)(36). 

Nota DM 11.4 

Na avaliação externa alternativa, diante da impossibilidade 
da obtenção ou da troca de amostras primárias raras, estas podem 
ser substituídas por ácidos nucleicos extraídos ou sintéticos. Além 
disso, o controle externo alternativo pode ser executado confron-
tando os resultados do método em questão com os de um método 
alternativo (próprio ou comercial).

Nota DM 11.6 

Reconhece-se que a necessidade de confirmação para varian-
tes/mutações detectadas por NGS pode mudar ao longo do tempo, 
como resultado de alterações na tecnologia. A lógica e os dados 
que suportam essa mudança na política de confirmação devem 
ser registrados.

Nota DM 12.3 

Exemplo de nota para métodos próprios:

“Este teste foi desenvolvido e teve suas características de 
desempenho determinadas pelo (nome do laboratório) de 
acordo com o preconizado pela legislação vigente (Ex.: RDC 
302/2005 – Anvisa/MS) e pelas orientações técnicas específicas 
para diagnóstico molecular do Programa de Acreditação em 
Laboratórios Clínicos (PALC) da Sociedade Brasileira de Patologia 
Clínica e Medicina Laboratorial (SBPC/ML).” 

Nota DM 16.3 

Reconhece-se que os laboratórios podem transferir dados do 
sequenciamento NGS a laboratórios de referência para a análise ou 
a empresas externas para o armazenamento dos dados,  inclusive 
por meio de computação com base em nuvem. Procedimentos 
para garantir a confidencialidade podem incluir: segurança 
de mensagens, uso de protocolos seguros e criptografados para 
transferência de dados – por exemplo, Secure File Transfer 
Protocol (SFTP), Hyper Text Transfer Protocol Secure (HTTPS) 
e File Transfer Protocol + Secure Sockets Layer (FTPS), sistema 
de autenticação de usuários, registros de atividade, criptografia, 
restrições de acesso e backups adequados dos dados.

Nota DM 17.1 

Riscos frequentes no laboratório ou no setor de diagnóstico 
molecular: interrupção de energia elétrica; falha no sistema de 
refrigeração geral; liberação de resultado por profissional não 
qualificado; pane nos congeladores e nos refrigeradores em fim 
de semana ou feriado; falha na rastreabilidade do processo; troca 
de pacientes/amostra nas fases pré-analíticas e analíticas; falta de 
manutenção local e imediata dos equipamentos; falta de planos 
de contingência para fornecedores de produtos e serviços essenciais 
para a realização dos exames; descumprimento do procedimento do 
método; contaminação com produtos previamente amplificados; 
armazenamento incorreto dos kits; aceite de material/amostra não 
conforme; não realização de manutenção preventiva e corretiva 
dos equipamentos; uso de reagente fora do prazo de validade;  uso 
de equipamentos descalibrados; dificuldade na validação de um 
processo por escassez de amostras;  falha no controle externo; 
falha no controle interno; ausência de avaliação externa da 
qualidade; falta de estabilidade dos controles internos (RNA); falta 
de critérios para interpretação do controle de reação/amplificação; 
análise crítica incorreta do controle de reação/amplificação; não 
validação dos reagentes antes do uso; fornecedores sem certificação 
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de qualidade; atraso na importação de reagentes; atraso na 
liberação alfandegária de reagentes; ausência do controle de 
reação/amplificação; não determinação de todos os parâmetros de 
desempenho relativos aos métodos próprios; oferecimento de teste 
sem utilidade clínica; incêndio do setor; falta de planejamento 
para implantação de melhorias no laboratório/setor; problema no 
lote dos reagentes; desconhecimento do profissional a respeito do 
processo que executa; troca de resultado na liberação; e ausência 
de comparabilidade entre equipamentos.

19. GLoSSárIo

Ação corretiva – ação implementada para eliminar a(s) 
causa(s) raiz(ízes) de uma não conformidade, os defeito ou outra 
situação indesejável, a fim de prevenir sua repetição. É considera-
da uma ação reativa.

Ação preventiva – ação implementada para eliminar a(s) 
causa(s) raiz(ízes) de uma não conformidade potencial. É con-
siderada uma ação proativa. Deve-se notar que a ação preventiva, 
pela natureza de sua definição, não é aplicável a não conformida-
des já identificadas.

Amostras anonimizadas – amostras irreversivelmente disso-
ciadas dos seus identificadores. 

Análise crítica – atividade realizada para determinar a perti-
nência, a adequação e a eficácia daquilo que está sendo examina-
do, de modo a concluir se ele atende aos objetivos estabelecidos.

Análise de riscos – uso sistemático da informação disponível 
para identificar os perigos e estimar os riscos associados a um 
processo. A análise de risco inclui criar hipótese de diferentes 
sequências de eventos que podem gerar perigos e danos. A 
avaliação de risco (do inglês risk assessment) é o processo global 
que inclui a análise e a estimativa de riscos.

Auditoria – atividade de verificação planejada, programada 
e documentada, executada de preferência por pessoal indepen-
dente da área auditada, para determinar, mediante investigação 
e avaliação de evidência objetiva, o ambiente, a adaptação e a 
observância de normas, especificações, procedimentos, instruções, 

códigos, atividades ou programas administrativos ou operacionais 
e outros documentos aplicáveis, bem como a efetividade da im-
plementação desses documentos e os resultados que estão sendo 
obtidos. Pode ser externa ou interna.

Avaliação externa da qualidade – avaliação da acurácia ou da 
exatidão do desempenho de um sistema analítico que engloba o 
ensaio de proficiência e a avaliação externa alternativa. 

Avaliação externa da qualidade com base no método – moda-
lidade de teste proficiência em que a avaliação externa de quali-
dade tem como base o método e não o analito. Além da biologia 
molecular, também se aplica à citogenética, à citometria de fluxo 
e à imuno-histoquímica.

Avaliação externa alternativa da qualidade – avaliação da 
acurácia ou da exatidão do desempenho de um sistema analítico 
quando não há disponibilidade de ensaio de proficiência. Compre-
ende métodos alternativos de avaliação da confiabilidade dos sis-
temas analíticos, como, por exemplo, controles interlaboratoriais, 
análise de amostras de referência e validação clínica.

Calibração – conjunto de operações que estabelecem, sob 
condições especificadas, a relação entre valores de quantidades 
indicadas por um instrumento ou sistema de medição, ou por 
valores representados por uma medida material ou material de 
referência, além dos valores correspondentes fornecidos por pa-
drões.

Características de desempenho – vide nota DM 9.3.

Causa raiz (do inglês root cause) – é a causa que está na 
origem de uma não conformidade, ou seja, a causa mais básica 
ou fundamental para o defeito ou o problema em um produto ou 
serviço. A prova cabal de que uma causa definida como “raiz” foi 
correta é a sua eliminação, da qual deve decorrer a não repetição 
da não conformidade. Uma não conformidade pode, contudo, ter 
mais de uma causa raiz.

Certificação – modelo pelo qual uma terceira parte dá garan-
tia escrita de que um produto, processo ou serviço está em confor-
midade com os requisitos especificados.
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Controle de reação/amplificação – DNA/RNA endógeno ou 
exógeno detectado em toda amostra submetida – por exemplo, a 
amplificação de ácidos nucleicos –, com a finalidade de identifi-
car reações falsamente negativas devido à presença de inibidores 
ou à ausência de DNA/RNA.

Controle externo – avaliação externa da qualidade. Material 
(amostra ou composto semelhante a uma amostra) usado exclu-
sivamente para o monitoramento da acurácia ou da veracidade 
(exatidão) de um sistema analítico. Em geral, obtido de fontes 
externas, como um programa de avaliação externa da qualidade 
(programa de proficiência). Pode também ser uma amostra co-
nhecida, validada por meio de interações com o ambiente externo 
ao laboratório (outros centros de pesquisas, validação clínica etc.).

Controle interno – material (amostra ou composto seme-
lhante a uma amostra) usado exclusivamente para o monitora-
mento da estabilidade do sistema analítico (sua precisão ou sua 
reprodutividade). Em geral, obtido de fontes externas, comerciais. 
Pode também ser uma amostra conhecida, validada por meio de 
procedimentos do próprio laboratório (determinação de valor 
esperado e estabilidade, por exemplo) ou mesmo construída por 
biologia molecular ou biologia sintética (plasmídeo ou DNA/RNA 
sintético que contenha a sequência ou a mutação de interesse). 

Correção – ação para eliminar uma não conformidade 
encontrada. A correção não envolve o estudo das causas da não 
conformidade e visa apenas a solução imediata do problema 
ou defeito encontrado. Comumente chamada de “disposição”, 
“reparo” e outros termos aplicáveis a diferentes formas de correção.

Critérios para aceitabilidade dos resultados de controle – 
regras, em geral de origem estatística, que podem ser usadas para 
dar suporte ao julgamento técnico dos resultados de controles em 
um determinado sistema analítico.

Dados brutos – conjunto de registros de dados e fatos que 
possibilitam a reconstituição de um laudo, das atividades e dos 
responsáveis pela sua geração.

Efetividade – capacidade de realizar uma ação capaz de mo-
dificar a realidade existente de forma a obter os resultados deseja-
dos ou planejados. 

Ensaio de proficiência – é uma ferramenta eficaz para 
determinar o desempenho da fase analítica do laboratório. 
Também conhecido como controle externo, é uma sistemática 
contínua e periódica, constituída por avaliações de resultados 
obtidos pelo laboratório na análise de materiais desconhecidos 
que simulam pacientes. Tais avaliações resultam de estudos es-
tatísticos, que apoiam a identificação de erros e possíveis causas, 
acertos e considerações sobre o desempenho global dos partici-
pantes. Relatórios são disponibilizados para o laboratório veri-
ficar seu desempenho e identificar melhorias relacionadas com 
a sistemática de ensaio, os equipamentos e o corpo técnico. Vide 
Avaliação externa da qualidade.

Documento – informação e seu meio de suporte.

Garantia da qualidade – conjunto de atividades planejadas, 
sistematizadas e implementadas com o objetivo de cumprir os re-
quisitos da qualidade especificados.

Indicadores da qualidade – medições realizadas para avaliar 
se o desempenho de um processo atende aos objetivos estabeleci-
dos ou às expectativas do cliente.

Laboratório de apoio – laboratório clínico que realiza exames 
em amostras enviadas por outros laboratórios clínicos, mediante 
contrato. Não há relação de dependência entre as partes, podendo 
o laboratório cliente enviar amostras para diferentes laboratórios 
de apoio devidamente qualificados e contratados.

Limites para aceitabilidade dos resultados de controle – 
intervalo de valores (com limites inferior e superior) que delimita 
a faixa dos resultados esperados de materiais de controle a serem 
obtidos em um determinado sistema analítico.

Melhoria contínua – parte da gestão da qualidade focada no 
melhoramento contínuo dos processos, por meio da redução de 
custos, da melhoria do desempenho e da satisfação dos clientes.

Método – regras e procedimentos utilizados para se executar 
um teste diagnóstico.
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Métodos próprios (in house): reagentes ou sistemas analíticos 
produzidos e validados pelo próprio laboratório clínico, exclusiva-
mente para uso próprio, em pesquisa ou apoio diagnóstico. 

Metodologia – estado da arte em que o teste diagnóstico se 
baseia. 

Procedimento – modo de fazer (algo); técnica, processo, 
método. Todo procedimento deve estar documentado, ou seja, 
contemplar um documento escrito – por exemplo, procedimento 
operacional padrão (POP).

Rastreabilidade – capacidade de recuperação do histórico, da 
aplicação ou da localização daquilo que está sendo considerado, 
por meio de identificações registradas.

Reagentes/insumos para métodos próprios (in house) – 
componentes, materiais e reagentes para uso em método próprio. 
Podem ser comercializados como insumos para fabricação de 
produtos ou rotulados como Research Use Only (RUO), Analytic 
Specific Reagent (ASR) ou Investigational Use Only (IUO). 
Produtos que não possuem uma aplicação diagnóstica específica 
não são passíveis de cadastro ou registro junto à Agência nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa), sendo a responsabilidade pela 
sua utilização atribuída exclusivamente ao laboratório clínico, 
respeitando a regulamentação sanitária vigente.

Registro – documento que apresenta resultados obtidos ou 
fornece evidências das atividades desempenhadas. Registro crítico 
é aquele que representa o registro de fatos e dados necessários para 
a reconstituição de uma ação, um processo ou um resultado de 
impacto na qualidade dos laudos emitidos ou necessários para a 
investigação da conformidade dos processos analíticos. Em geral, 
exigidos na norma.

Requisitos da qualidade (especificações dos requisitos da qua-
lidade analítica) – critérios documentados definidos pelo labora-
tório, de preferência antecipadamente e de acordo com o estado 
da arte, para a avaliação do desempenho dos sistemas analíticos.

Replicatas biológicas – no contexto deste documento, proces-
samento em paralelo de amostras distintas. 

Replicatas técnicas – no contexto deste documento, processa-
mento em paralelo de alíquotas da mesma amostra.

Sistema analítico – conjunto de elementos necessários para 
a determinação de um analito, o qual pode incluir reagentes, ca-
libradores, equipamentos e operador, entre outros componentes.

Sistema de informação laboratorial (SIL) – conjunto de 
dados, eletrônicos ou não, que permite o rastreamento de toda e 
qualquer informação definida como registro da qualidade, ade-
quadamente ordenado e protegido contra perdas pelo tempo, con-
forme estabelecido pela RDC 302 da Anvisa, ou suas atualizações.

Tempo de atendimento total (TAT) – tempo decorrido para 
que se libere o laudo de um exame laboratorial. Devido à pos-
sibilidade de variação entre o ponto considerado zero (início do 
processo) e o ponto considerado terminal (final do processo), 
recomenda-se que, ao se falar em TAT, os pontos iniciais e finais 
da medição de tempo sejam claramente estabelecidos.

Utilidade clínica – refere-se aos riscos e aos benefícios resul-
tantes do uso de um teste diagnóstico, com relação a interven-
ções subsequentes que visam melhorar sua condição de saúde, 
mas que podem também apresentar riscos.

Validade clínica – acurácia do teste diagnóstico para identificar 
uma condição clínica particular. É descrita em termos de sensibilida-
de, especificidade, valor preditivo positivo e valor preditivo negativo.

Validação – estabelece, por meio de evidências objetivas, as 
características de desempenho de um sistema analítico. O labora-
tório deve assegurar que requisitos específicos para um determina-
do uso pretendido sejam atendidos de forma consistente.

Validação com base no método – modalidade de validação na 
qual as características de desempenho do sistema têm como base 
o método e não o analito. Além da biologia molecular, também se 
aplica à citogenética, à citometria de fluxo e à imuno-histoquímica.

Variante genética – presença de um alelo particular, que não 
é o alelo mais comum encontrado na população em geral. Pode se 
referir a nucleotídeo, gene ou locus. 

Verificação – confirmação, por meio de evidências objetivas, 
das características de desempenho de um sistema analítico. O la-
boratório deve assegurar que o sistema analítico, cuja característi-
cas de desempenho são conhecidas, funcione como esperado.
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