
  

LABORATORIOS DE REFERENCIA: EXPERIÊNCIA COM 
D. CHAGAS E Trypanosoma cruzi  

LABORATÓRIOS DE REFERÊNCIA
O QUE FAZER?

- Definir objetivos: finalidade do lab (atende população? Só pesquisa? Ambas?) 

- Quem faz? (diretor de orquestra) Chefe ou delega (Gerente Qualidade)

- O que fazer: Documentar TUDO (escrever papel ou virtual), C, D, A

- Intima relação com QUALIDADE

- Vale a pena? SIM: melhora desempenho, satisfação do cliente (interno e externo)

- Quem valida? Após preenchidos os requisitos, solicitar credenciamento ao MS, 
Coordenação Geral de Laboratórios de Saúde Pública ou outras entidades 
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LABORATÓRIO DE REFERÊNCIA
O QUE É PRECISO?

- Objetivos: ESCREVER Manual de Gestão, incluindo qualidade. Documento 
descreve a política do lab, “informar o que faz” onde faz e como vai ser a gestão 
de qualidade.

-  Incluir organograma: Diretor Gerencia Técnica Atendimento
-                           Setor Técnico
-  Gerencia Administrativa Administração
- Informática
- Gerente de Qualidade

- Existência de Gerente de qualidade (pode ser institucional) interpretação das 
normas, controle dos processos
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LABORATÓRIO DE REFERÊNCIA 
QUALIDADE, INCLUI

- Manual de Gestão
- Seguir normas: International Standardization Organization (ISO)

- Associação Bras. Normas Técnicas (ABNT) 
- Resoluções Diretoria Colegiada (RDC) ANVISA, MS  

-  Boas Práticas de Laboratório  (GLP)

- Documentação: DE TUDO. Permite a rastreabilidade, outro atributo 
essencial

- Lembrar: “Escreva o que faz” “Faça o que está escrito”
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LABORATÓRIO DE REFERÊNCIA 
DOCUMENTAR

- Pessoal: nominar titulação, capacitações, atribuições, de cada membro do lab.
- Biossegurança: quais os equipamentos, capacitação e atitudes  adotadas, visando 

prevenir. Inclui extintores, chuveiros, etc. Inclui Saúde do trabalhador, AT, 
inclusive vacinação.

- Instalações, fluxo de atendimento, fluxo de coleta de resíduos biológicos, destino 
do lixo, cronograma de coleta e quem o faz

- Equipamento: descrição, manutenção, datas de revisão, controle de temperatura e 
ações a executar, calibração de pipetadores, balanças, quando, quem.

- Procedimentos técnicos: Procedimento Operacional Padrão (POP)
- Diário de Bordo
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LABORATÓRIO DE REFERÊNCIA 
DOCUMENTAR

- Procedimentos técnicos: Procedimento Operacional Padrão (POP)
- Diário de Bordo: instrumento essencial onde deve registrar-se toda 

a movimentação do lab: chegada de amostras, saida de material, 
queixas, aparelho sem funcionamento, etc.

- Registro de não conformidade. Livro próprio, inclui detecção e 
descrição, ações corretivas e preventivas.  

- Registro Auditorias interna (da Instituição) e externa: cronograma, 
resultados, ações corretivas, etc. 

- Aferição de satisfação do cliente, periódica, ao acaso, estabelecer
- Capacitação do cliente interno: escala, assunto, anexar ao dossie. 
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LABORATÓRIO DE REFERÊNCIA 
DOCUMENTAR

Procedimentos técnicos: Procedimento Operacional Padrão (POP)
- Objetivo: informar como fazer
- Conteúdo: descrição detalhada de cada técnica, nos mínimos 

detalhes. Pode incluir recomendações técnicas (bula) e bibliografia
- Fácil acesso, ciente do técnico que leu e entendeu, datado, passível 

de futuras implementações. 
- A nova versão deve ser datada e numerada (versão 3) e as antigas 

arquivadas por 5 anos.
- Exemplos: atendimento ao paciente, coleta de amostra, separação 

do soro, conservação, técnica de IFI, etc.
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CANDIDATO A LABORATÓRIO DE REFERÊNCIA – 
AUDITORIA (o que nos espera) 1/5

- REQUISTOS GERENCIAIS:
- Controle dos documentos
- Registros da qualidade e técnicos
- Serviços externos e suprimentos
- Identificação e controle de não conformidades
- Ação corretiva
- Serviços de consultoria e tratamento das reclamações
- Auditorias internas
- Análises críticas pela gerencia 
- Organização e gerenciamento
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CANDIDATO A LABORATÓRIO DE REFERÊNCIA – AUDITORIA (o que 
nos espera) 2/5

- REQUISITO TÉCNICO - PESSOAL:
- Descrição dos cargos, funções, responsabilidades
- Formação de pessoal, capacitação
- Procedimentos para identificar necessidade de capacitação
- Registros da implantação do programa de capacitação
- REQUISITO TÉCNICO 
- Acomodações e condições ambientais (inclui áreas limpas e arrumadas)
- Processo pre-exame (identificação da amostra, etc.)
- Instruções para preparo e transporte de amostras
- Processo pos-exames (descarte)
- Laudo de resultados
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CANDIDATO A LABORATÓRIO DE REFERÊNCIA – 
AUDITORIA (o que nos espera) 3/5

- REQUISTO TÉCNICO - EQUIPAMENTOS
- Diretrizes gerais para o trabalho em contenção com agentes de 

biossegurança
- Gerencial técnico: programa de manutenção preventiva
-  Monitorização da calibração e a funçaõ adequada dos 

equipamentos
- Registros de calibração
-  Identificação da calibração (ao lado do aparelho)
- Registrro do equipamento
- Segregação de equipamento com defeito
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CANDIDATO A LABORATÓRIO DE REFERÊNCIA – AUDITORIA (o que 
nos espera) 4/5

- REQUISTO TÉCNICO – INSUMOS E REAGENTES
- Emprego de modo seguro 
- Sistema de controle dos insumos (prazo validade)
- Rotulação apropriada
- Qualidade da água, documento com definição de pureza
- Controles e calibradores adequados (pH, etc.)
- Acomodações e condições ambientais
- Procedimentos de ensaios
- Registros da qualidade
- Controle interno da qualidade analítica
- Competências (capacitação oferecida, etc)
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CANDIDATO A LABORATÓRIO DE REFERÊNCIA 
– AUDITORIA (o que nos espera) 5/5

- REQUISTOS DE BIOSSEGURANÇA
- Comissão de biossegurança
- Programa de vacinação periódica
- Ações em caso de acidentes
- Gerenciamento de resíduos
- Existencia em condições adequadas de EPC
- Verificação do emprego pelos tecnicos dos EPC



  

LABORATORIOS DE REFERENCIA

CANDIDATO A LABORATÓRIO DE REFERÊNCIA 
– AUDITORIA (o que nos espera)

- Condições encontradas
- Para cada item: A: existe/atende; B: parcialmente; 
C: não existe

- Resultado satisfatório:  > 85% dos 61 requisitos 
atendidos

- BOA SORTE !
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LABORATÓRIO DE PESQUISA EM DOENÇA DE CHAGAS

- DATA INÍCIO ATIVIDADES: 1976.

- CONSERVAÇÃO INICIAL: N2 e CONGELADORES

- TIPO DE LABORATÓRIO: imunidade celular

- TIPO DE MATERIAL: células (mononucleares- humano), reagentes (FCS, 
mitógenos, antígenos)

- ENSAIOS: cultura de linfócitos, tipagem HLA, cultura mista
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LABORATÓRIO DE PESQUISA EM DOENÇA DE CHAGAS

- EVOLUÇÃO DAS ATIVIDADES: a partir de 1977 ate 1984.

- CONSERVAÇÃO: N2 e CONGELADORES

- TIPO DE LABORATÓRIO: imunidade celular, protozoologia, soroteca.

- TIPO DE MATERIAL: necessidade de isolamento de estoques de T. cruzi: 
criopreservação (N2). Necessidade de conservar soros: soroteca (congeladores)

- ENSAIOS: ativação linfocitária de pacientes em fase aguda e inicio sorologia
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LABORATÓRIO DE PESQUISA EM DOENÇA DE CHAGAS

- EVOLUÇÃO DAS ATIVIDADES: desde 1984 ate 2008.

- CONSERVAÇÃO: N2 e Congeladores e geladeiras

- TIPO DE LABORATÓRIO: diagnóstico parasitológico (T.cruzi) e sorológico + 
-Pesquisa de comportamento de estoques em camundongo: biotério + xenodiagnóstico + 
hemocultura + cultivo de células mononucleares humanas

- TIPO DE MATERIAL: isolamento de estoques de T. cruzi: criopreservação (N2) a partir 
de xeno-hemoc. Conservação de soros: soroteca (congeladores). Introdução de alíquotas 
de soro e glicerol 50% em geladeira. 

- ENSAIOS: xenodiagnóstico, hemocultura, inoculação camundongos isogênicos, sorologia 
HA, AD, IFI, FC, ELISA

 



  

CONSERVAÇÃO DE AMOSTRAS BIOLÓGICAS EXPERIÊNCIA COM 
DOENÇA DE CHAGAS E Trypanosoma cruzi  

LABORATÓRIO DE PESQUISA EM DOENÇA DE CHAGAS

- MANUTENÇÃO DA REDE DE FRIO: 
- CONSERVAÇÃO: N2 e Congeladores e geladeiras. Aumento de No. containers N2, 

congeladores e geladeiras: necessidade de gerador, adquirido, manual

- NITROGÊNIO LÍQUIDO: controle semanal (mínimo) de nivel em 5 containers
- Aquisição de N2: inicial procura em viatura própria, cada 15 dias, comprada em 

comercio de semen de boi. Atual, tercerizada pelo HC.
- Consumo: 90 L/mês, 2 requisições/mes. Infraestrutura e POP. Nomear Respons.
- Necessidade de mapas com conteúdo e localização de cada cepa, atualizado 

(fichas e computador)
- Distribuição (se possível) de cada estoque, em dois garrafões diferentes, 

minimizando possível perda
- Conservação de aprox. 200 estoques, inicial em 1980 (27 anos). Controle de 

qualidade (viabilidade) esporádico ou por demanda, recuperação média de 70-
80%.     
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LABORATÓRIO DE PESQUISA EM DOENÇA DE CHAGAS

- MANUTENÇÃO DA REDE DE FRIO: 
- CONSERVAÇÃO: N2 e Congeladores e geladeiras. Aumento de No. containers N2, 

congeladores e geladeiras: necessidade de gerador, adquirido, manual

- CONGELADORES: controle de temp. diário (mínimo) de 18 (6 verticais)
- Verticais: amostras de pouca procura, em cx isopor retirada rápida (queda rápida)
- Manutenção com descongelamento periódico (cada 6 meses) e monitorar 

fechamento adequado portas (vedação). Nomear Responsável e POP.
- Necessidade de mapas com conteúdo e localização de cada soro, atualizado em 

programa de soroteca (compartimentalizar com caixas internas de isopor).
- Alíquotas: primária (5,0 mL), secundária (1,5 mL), glicerinada (1,0 mL) em 

congeladores diferentes, evitando possível perda de causa mecânica.
- Conservação de 21.000 soros, inicial em 1977 (30 anos). Controle de qualidade 

(título de Ac) esporádico ou por demanda, sem observar queda de títulos     



  

CONSERVAÇÃO DE AMOSTRAS BIOLÓGICAS: EXPERIÊNCIA COM 
DOENÇA DE CHAGAS E Trypanosoma cruzi  

LABORATÓRIO DE PESQUISA EM DOENÇA DE CHAGAS

- ROTULAÇÃO: extrema importância

- COM QUE: caneta com tinta indelével, verificar a prova de água e álcool

- CONTEÚDO: TRÍPLICE: data (sistema 6 digitos), iniciais, número

- NUMERO: sequencial, a partir de 001. Outro método: número/ano (001/98)

- AMOSTRA GLICERINADA: número circulado

- REGISTRO: no protocolo inicial, da coleta, volume, tipo de frasco/tubo, 
indicação de amostra primária, secundária, etc.  No mesmo (anverso) carimbo 
com data descongelamento, tipo de amostra, motivo, destino. Amostra de uso, 0,3 
mL para testes necessários, desprezada após caracterização.
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LABORATÓRIO DE PESQUISA EM DOENÇA DE CHAGAS

- ROTULAÇÃO DE ESTOQUES: a partir de isolamento primário, de hemocultivo, 
xenodiagnóstico, sangue de camundongos ou de pacientes (fase aguda)

- SEGUIR RECOMENDAÇÃO OMS: M (mamífero) HOM (Homo sapiens
- PAÍS: BR ANO: (2 dígitos) 96 (ou 00 se ignorado)
- CARACATERÍSTICA DO LAB: nome Lab e No.serie (abreviado) GOCH: 

GOiania Chagas/145
- EXEMPLO: estoque isolado de xenodiagnóstico de paciente em agosto de 1996, 

cx 3 positiva, fezes inoculadas em camundongo Balb-C, como estoque GOCH-
145 e criopreservação em fevereiro de 1997, após 3 passagens, sendo as 2 ultimas 
com ciclofosfamida; crescimento lento, pico dia 18;morfologia:lâmina GOCH145

- MHOM/BR/96/GOCH145; crio em 160297 x 6 tubos, 0,5mL, 0,8 x10 6/ml
- Histórico: descongelado em 150607 x 1, recuperação 85%, para caracterização 

isoenzimática: resultado: T.cruzi II. Aguarda subgrupo, encaminhado Fiocruz.
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LABORATÓRIO DE PESQUISA EM DOENÇA DE CHAGAS

- CONCLUSÕES

- IDENTIFICAÇÃO DE AMOSTRA: apropriada (tinta) e completa (tríplice)

- LOCALIZAÇÃO: congelador ou botijão N2 identificado, sub-localização (No. 
caçapa, haste) (caixa isopor ex: 53/100 série azul)

- REGISTRO: soroteca, programa, localizar por número ou inicial ou data. Manter 
atualizado o volume e No. de alíquotas

- TRAÇABILIDADE: mapas com distribuição de caixas em cada congelador

- SEGURANÇA: alíquotas em refrigeradores/bujões diferentes 
- RAPIDEZ: após localizar na soroteca e mapa, 10-15 minutos
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