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RESUMO

A bioética aplica princípios éticos na tomada de decisão a fim de solucionar dilemas
reais ou previstos em diversos campos, principalmente na área da saúde. O
laboratório de análises clínicas é parte integrante e primordial nos modelos
assistenciais de saúde em todo mundo, na execução de testes laboratoriais para fins
de diagnóstico, tratamento e acompanhamento de diversas doenças. O processo de
execução dos testes laboratoriais envolve tarefas complexas descritas em três
fases: fase pré-analítica, fase analítica e fase pós-analítica. Essas fases envolvem
falhas descritas como erros laboratoriais que podem levantar questões éticas e
bioéticas. Buscamos, através de uma revisão não sistemática da literatura, com
ampla pesquisa bibliográfica em bases de dados conhecidas, trabalhos e artigos
científicos, a fim de identificar os erros que ocorrem no laboratório de análises
clínicas caracterizando as questões éticas envolvidas. Foi elaborada uma análise
bioética dos erros que ocorrem nas diferentes fases do processo laboratorial com
ênfase na fase pré-analítica. Ao final da análise bioética construída, esperamos ter
contribuído para aumentar a conscientização dos profissionais de laboratório para as
questões éticas, aumentar a interface entre análises clínicas e a bioética, diminuir os
erros laboratoriais, melhorar as tomadas de decisão e a gestão laboratorial para
aumentar a satisfação e a segurança do paciente e de toda sociedade que utiliza os
serviços dos laboratórios de análises clínicas.
Palavras-chave: Testes Laboratoriais, Erros Laboratoriais, Laboratório de Análises
Clínicas, Bioética, Ética.
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ABSTRACT
Bioethics apply ethical principles in decision making in order to solve real or
anticipated dilemmas provided in various fields, especially in health care. The
laboratory of clinical analysis is an integral and primordial part in health care models
worldwide, in performing laboratory tests for diagnostic purposes, treatment and
monitoring of various diseases. The process of execution of laboratory tests involves
complex tasks described in three phases: pre-analytical phase, analytical phase and
post-analytical phase. These stages involve failures described as laboratory errors
that may raise ethical and bioethical issues. We search through a non-systematic
literature review with ample bibliographic research on known databases, scientific
papers and articles in order to identify errors that occur in clinical analysis laboratory
featuring the ethical issues involved. It was elaborated a bioethical analysis of errors
that occur at different stages of laboratory process with emphasis on pre-analytical
phase. By the end of the constructed bioethical analysis, we hope to have
contributed to raise awareness for laboratory professionals to ethical issues,
increasing the interface between clinical analysis and bioethics, decreasing
laboratory errors, improvement of decision making in laboratory management to
enhance satisfaction and patient safety and of all society that uses the services of
laboratories of clinical analysis.
Key words: Laboratory Tests, Mistakes in Clinical Laboratory, Laboratory of Clinical
Analysis, Bioethics, Ethics.
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INTRODUÇÃO
Atuando na área das análises clínicas há oito anos, três à frente do serviço de
imunologia, deparei-me, algumas vezes, com problemas relacionados à entrega de
resultados

dos

testes

laboratoriais

confirmatórios

de

algumas

doenças,

principalmente quando envolvia a responsabilidade do profissional solicitante do
exame. Observei dificuldades dos técnicos em solucionar problemas inerentes à
técnica laboratorial. No que diz respeito aos responsáveis, questões que envolviam
a divulgação ou não de resultados positivos, já que o resultado pertence ao
paciente. Entretanto, essa premissa não exime o profissional solicitante da
responsabilidade da notícia e orientação em caso de patologia graves.
O laboratório de análises clínicas é parte integrante e primordial nos modelos
assistenciais de saúde em todo mundo. Nos dias atuais, o modelo assistencial da
saúde está baseado na impessoalidade, no “esquecimento” da antiga relação
médico-paciente. Ainda que, por alguns, considerada como paternalista, esta
relação implicava aproximação mais estreita, baseada na confiança entre as partes,
e mais condicionada pelo conhecimento da queixa do paciente, relacionada à
expressão da intimidade do paciente diante de um diálogo aberto. O médico sabia
sobre hábitos, atividade profissional e modo de vida do paciente e este
conhecimento condicionava menor valor relativo a dados “auxiliares”, como, por
exemplo, dados laboratoriais e de imagem, para afirmação de diagnóstico clínico
(SERGE e COHEN, 2008; CARVALHO et al, 2006).
A relação médico-paciente está pautada, desde seus primórdios, no Código
de Hipócrates (primum non nocere)1, do qual provém a ética médica, e no Código de
Hamurabi, que é a origem das normas referentes à conduta e às práticas médicas
(REGO, PALÁCIOS; SIQUEIRA-BATISTA; 2009).
Nas últimas décadas, o modelo biomédico passou por diversas mudanças
que alteraram a relação médico-paciente. Profissionais da saúde desenvolveram
uma relação exacerbada com a tecnologia diagnóstica disponível (p.ex., exames
1

Antes de tudo não fazer mal.

ERROS LABORATORIAIS: UMA ANÁLISE BIOÉTICA

2

laboratoriais), as quais também passaram por grandes avanços, facilitando e
diminuindo o tempo do diagnóstico (KENEN, 1996).
A realização de tarefas na área da saúde (simples ou complexas), que
requeiram grupos de indivíduos com habilidades iguais ou complementares,
necessitam de gestão. O gerenciamento desse grupo adequado às normas será
essencial para o sucesso da organização que executará a tarefa. A gestão efetiva de
tarefas

complexas,

como

exames

laboratoriais

ou

qualquer

outra

tarefa

desempenhada dentro de um hospital, requer conhecimento, liderança, competência
e autoridade moral (SHAMOO, 2009).
Dos possíveis problemas relacionados à gestão laboratorial, podem ser
enumerados os seguintes itens: confidencialidade da informação; fraude e
adulteração de dados; qualidade dos serviços; erros ocorridos nas fases analíticas;
recursos humanos, salários, condições de trabalho; conflito de interesses;
complacência reguladora; falha profissional e falta de conhecimento específico
(neste caso, pode-se englobar imperícia, imprudência e negligência) (SHAMOO,
2009).
A

negligência

e/ou

imperícia

na

prestação

de

saúde,

ou

mais

especificamente, nos exames laboratoriais para o diagnóstico e tratamento,
envolvem, igualmente, aspectos éticos relevantes tratados pela bioética, como a
abordagem do paciente, consentimento livre e esclarecido antes e pós-testagem,
sigilo das informações pessoais, e cumprimento rigoroso de normas técnicas
sanitárias definidas. Entre elas, a RDC/ANVISA 302 / 2005, que regulamentou e
estabeleceu a obrigação da realização do controle de qualidade interno e externo
para que, de forma padronizada, prestem-se serviços de qualidade e haja a
diminuição

dos

erros

laboratoriais.

Esta

regulamentação

introduz

uma

obrigatoriedade na realização do controle de qualidade em testes diagnósticos
(BRASIL 2005).
Das questões conflitantes que podem ser encontradas na gestão laboratorial,
a conduta ética dos profissionais envolvidos engloba parte delas. As outras estão
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associadas ao erro inerente aos testes laboratoriais e à relação dos profissionais na
resolução dos conflitos que possam surgir.
Alguns dilemas éticos envolvem a gestão de dada organização. Quando
efetiva, requer conhecimento, liderança, competência e autoridade moral. Nesse
sentido, uma gestão organizacional deve trabalhar em comunidade e em sociedade.
O modelo brasileiro de assistência à saúde baseia-se nos preceitos do Sistema
Único de Saúde (SUS), que preconiza, constitucionalmente, que a saúde é um
direito de todos e dever do Estado (BRASIL, 1990).
Fator importante no atual cenário brasileiro, que pode causar ou aumentar a
chance de falhas, é a jornada de trabalho estressante dos profissionais de saúde,
frente à sobrecarga do sistema de saúde, condições inadequadas para o trabalho,
consultas rápidas etc. Esses fatores influenciam no rendimento profissional, gerando
forte estresse emocional e aumentando a chance de erro destes profissionais
(CAPRARA e RODRIGUES, 2013).
O procedimento diagnóstico é um processo que inclui razoável grau de
incerteza, o qual pode ser elevado ou diminuído na dependência de um bom
julgamento por parte dos médicos, além de um vasto conhecimento da literatura
médica. Assim, a prática médica moderna utiliza-se das leis da probabilidade como
uma ferramenta importante e auxiliar na interpretação de testes diagnósticos.
Para precisar o diagnóstico de determinadas patologias, deve-se lançar mão
de testes relativamente elaborados, caros ou até arriscados. Como os meios mais
acurados para estabelecer um diagnóstico correto são, quase sempre, mais
onerosos e invasivos, médicos e pacientes optam por testes mais simples do que
um teste padrão rigoroso. Entretanto, o uso de testes mais simples, como substitutos
dos mais elaborados e exatos, resulta num risco que envolve a falibilidade envolvida
no processo.
Os erros inerentes à técnica laboratorial, os quais podem ocorrer durante a
decisão do diagnóstico de um teste são: a escolha de uma condução (no sentido de
declarar um doente como um indivíduo não doente) ou a escolha de um alarme falso
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(declarar um indivíduo não doente como doente). Por exemplo, um profissional que
tem diante de si o diagnóstico de uma determinada doença, ao ter de se decidir, irá
preferir um alarme falso a uma falha. Assim, esse profissional irá optar por um teste
mais sensível. Por outro lado, ele deve sempre estar consciente de que uma terapia
disponível para este tipo de doença pode ser cara e deficiente, o que torna o teste
pouco específico.
O erro laboratorial pode ser considerado um defeito, desde a requisição dos
testes até o relatório de resultados e sua adequada interpretação (BONINI et al,
2002).
Segundo Beauchamp e Childress (2002), a relação profissional-paciente está
pautada em obrigações prima facie. Tais como a obrigação da veracidade, baseada
no respeito à autonomia, beneficência e não maleficência. Assim, a informação
torna-se peça fundamental, pois a informação passada ao paciente deveria
descrever a possibilidade do acontecimento do erro. Como é de conhecimento, a
medicina não trata de matéria exata e sim da probabilidade de uma série de fatos e
consequências. Nesse sentido, essa relação deve ser permeada de privacidade e
confidencialidade (BEAUCHAMP e CHILDRESS, 2002).
O estímulo para o desenvolvimento do presente estudo são as questões
envolvidas na gestão laboratorial e a possibilidade de erro inerente ao teste
diagnóstico. Os problemas de gestão e a falibilidade dos testes podem gerar
consequências.
Com o objetivo de analisar as consequências das questões geradas dentro do
laboratório clínico, o presente estudo pretende analisar essas consequências
utilizando os princípios da bioética principialista.
Tendo isso em vista, o primeiro capítulo desta dissertação tem como foco, em
sua primeira parte, contextualizar o cenário tecnológico utilizado nas ciências
médicas. Na segunda parte, busca-se tratar dos aspectos técnicos e legais das
análises clínicas ou laboratoriais. Por fim, na terceira parte, objetiva-se descrever um
breve histórico da bioética e descrever a teoria principialista e seus quatro princípios.
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Desse modo, espera-se, com esta análise bioética, contribuir para o processo
de tomadas de decisão na gestão laboratorial.

1.

REFERENCIAL TEÓRICO

1.1

A Biomedicina e as Tecnologias Médicas
O atual modelo biomédico está ancorado em técnicas (teknè) modernas, que

utilizam tecnologias avançadas e métodos que permitem realizar o diagnóstico de
doenças com maior precisão. Pode-se chamar de a arte de fazer medicina utilizando
ao limite as novas ferramentas diagnósticas. A prática clínica da medicina tornou-se
dependente do laboratório, dos exames complementares e até mesmo de técnicas
mais invasivas.
As ciências biomédicas, como a anatomia, a fisiologia, a bacteriologia, entre
outras, são de extrema importância para o diagnóstico, mas basear-se somente
nelas é abrir oportunidades para a falibilidade da técnica. Assim, unir a utilização
desses saberes à tecnologia torna-se fundamental (CANGUILHEM, 2010).
Ao final do século XVIII, um novo conceito de ensino foi introduzido na
medicina. O conceito de clínica baseava-se na observação e na investigação.
Grandes hospitais foram construídos para receber pessoas doentes que poderiam
ser consultadas e tratadas. O novo conceito de clínica levou não apenas a uma nova
forma de olhar a doença,

como também a uma reformulação dos cursos de

medicina e nos sistemas de saúde (BÜTTNER, 1992). Foucault denominou esta
mudança epistemológica de “o nascimento da clínica”, ou seja, um novo modo de
olhar a doença (FOUCAULT, 2008).
Os pressupostos para a criação dos laboratórios clínicos eram: - “A ideia de
que os resultados de exames laboratoriais poderiam ser usados como sinais
químicos no diagnóstico médico”. Büttner distingue três fases de desenvolvimento
na historia dos laboratórios clínicos: fase precoce (1790-1840); fase de
institucionalização (1840-1855); e fase de extensão (1855-1890). Como nessas
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fases, ele procura caracterizar a implementação, o desenvolvimento e a organização
das técnicas que serviram de base para o que se tem nos dias atuais, ou seja, o que
há desde as modernas tecnologias à organização dos setores laboratoriais
(BÜTTNER, 1992).
Na fase precoce, o médico e químico francês Antoine François Fourcroy
propôs a criação de um laboratório químico, onde seriam analisadas quimicamente
excreções e urina. Os avanços no campo da química seguiam-se para o laboratório
químico na medicina em toda Europa. Ao longo do século XIX, os exames eram
realizados por médicos e por alguns boticários e químicos (BÜTTNER, 1992).
Os estudos e aplicações da química na medicina durante o século XIX foram
dirigidos para a compreensão da doença e não para seu alívio. Entretanto, na
Inglaterra, a contribuição para a criação dos laboratórios de análises clínicas foi
através do microscópio e dos exames bacteriológicos (ROSENFELD, 2002).
A fase de institucionalização dos laboratórios clínicos pode ser caracterizada
como uma consequência das descobertas químicas durante o século XIX e a
utilização de equipamentos que realizavam testes à beira do leito do doente. Além
de realizar análises para os hospitais, os laboratórios clínicos foram importantes na
formação pratica de médicos e estudantes em química fisiológica e patológica
(BÜTTNER, 1992).
Na fase de extensão, puderam-se observar diferenças peculiares na
implementação dos laboratórios variando de país para país. Na Alemanha, onde
existia o conceito de fisiologia patológica baseada em pesquisas desenvolvidas por
Herman Helmholtz (1821-1894) e Carl Ludwig (1816-1895), surgiram os laboratórios
hospitalares. Eles eram utilizados nos hospitais universitários para a investigação
clínica e para o ensino. Já na França, a fisiologia havia sido desenvolvida com
sucesso pelo fisiologista Claude Bernard. As atividades laboratoriais eram
desenvolvidas por boticários hospitalares (BÜTTNER, 1992).
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No período de expansão, ainda se observa um grande desenvolvimento de
especialidades clínicas e métodos químicos, além de uma proposta de rotina de
exames para a investigação diagnóstica (BÜTTNER, 1992).
Para Rosenfeld (2000), a época de ouro dos laboratórios clínicos aconteceu
nos meados do século XX, período compreendido entre 1948 e 1960, após as duas
grandes Guerras Mundiais. Nas primeiras décadas do século XX, a química clínica
obteve avanços jamais imagináveis. Laboratórios comerciais foram fundados para
suprir as necessidades de equipamentos e insumos para os laboratórios clínicos. No
ano de 1948, em Nova Iorque, químicos clínicos preocupados com a identidade
profissional, organizaram uma associação profissional. Mais tarde, ganhou
proporção nacional nos EUA e, em 1976, foi renomeada para Associação Americana
de Química Clínica (AACC). Durante as décadas de 40 e 50, em vários países, os
bioquímicos clínicos organizaram suas associações. Em 1952, foi formada a
International Association of Clinical Biochemists, cujo nome foi alterado em 1955
para International Federation of Clinical Chemistry (IFCC).
No Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, em 1944, o médico Erasmo José da
Cunha Lima, juntamente com outros colegas que atuavam na especialidade da
Patologia Clínica, fundaram a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica (SBPC/ML).
Em seu estatuto, definia-se o patologista clínico como “um médico consultante,
especializado na aplicação de exames de laboratório ao diagnóstico das doenças”
(SBPC/ML, 2015). No entanto, no país, atuavam no setor laboratorial outros
profissionais habilitados e estes não eram aceitos na SBPC/ML. Assim, em 1967,
profissionais farmacêuticos da cidade do Rio de Janeiro, que se reuniam para
discutir avanços, novas metodologias e outros assuntos da área, decidiram fundar
uma entidade científica aberta a todos os profissionais com formação universitária
habilitados ao exercício das Análises Clínicas (SBAC, 2015).
O uso exacerbado de novas tecnologias, testes diagnósticos e principalmente,
os de análises clínicas não é uma história recente. Desde a década de 1930, alguns
médicos, principalmente nos EUA, sentiam-se pressionados pelos pacientes para
utilizar as novas descobertas, pela facilidade e rapidez de diagnósticos. Na década
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de 50, os testes laboratoriais também eram muito utilizados para registros médicos
(prontuários) e proteção processual (ROSENFELD, 2002).
Na segunda metade do século XX, surgiram os equipamentos automatizados.
Com eles, seguiu-se a produção dos testes laboratoriais em massa. A quantidade de
solicitações médicas era gigantesca e a liberação dos resultados era mais rápidas.
O progresso tecnológico na área laboratorial ampliou em número e os tipos de testes
passíveis de análise aumentou sua importância na decisão médica e condutas
terapêuticas (ROSENFELD, 2002).
Pode-se dizer que o fascínio pela agilidade do resultado produzido pelas
máquinas gerou consequências que contribuíram, juntamente com a especialização
médica, para um foco no diagnóstico e o tratamento do paciente como um todo foi
deixado de lado. A busca do diagnóstico facilitado pelas novas tecnologias tornouse essencial na prática da medicina (ROSENFELD, 2002).
Juntamente com todo avanço tecnológico na área laboratorial, não podemos
esquecer que sua evolução acompanha a história da qualidade.
A qualidade se inicia no período que engloba a década de 1920 em
decorrência da primeira Guerra Mundial (1914-1918). Ela surge devido à
necessidade do aumento da produção na indústria bélica. Dessa necessidade,
ampliou-se a avaliação e a verificação da qualidade dos produtos, evitando-se assim
que armamentos com algum tipo de defeito fossem enviados às tropas. Essa
primeira fase da qualidade propicia a criação do departamento de engenharia de
produção em algumas indústrias. Utilizando-se de métodos estatísticos e
ferramentas de controle de qualidade, Walter A. Shewhart (1891-1967), em 1931,
publica a obra “Economic Control of Quality Manufactured Product” (SHEWART,
1931).
Nas décadas subsequentes, após a Segunda Guerra Mundial, no Japão, para
reestruturação do país, iniciou-se a fase de garantia da qualidade como principal
objetivo de prevenção e controle de qualidade.
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A área médica e hospitalar, não diferente da indústria e de outros setores
econômicos, utilizando-se do “boom” da qualidade, devido ao aumento da
complexidade dos serviços proporcionado pelos avanços tecnológicos, iniciou,
através da The Joint Comission (Estados Unidos - EUA), processos de acreditação
hospitalar, com a finalidade de transformar o atendimento à saúde em um setor de
alta confiabilidade para proporcionar segurança e qualidade no atendimento médico
e hospitalar de pacientes à níveis internacionais (JCI, 2015).
No final da década de 1970 e início da década de 1980, o professor
americano da University of Wiscosin Medical School, James O. Westgard, utilizou-se
das regras múltiplas dos gráficos de controle da qualidade de Shewhart. Eles são
utilizados amplamente nos dias atuais para aceitação ou recusa de controle interno
e controle externo da qualidade (WESTGARD et al, 1981).

1.2

As Análises Clínicas
1.2.1 Aspectos Técnicos
Sabe-se que o diagnóstico laboratorial é hoje parte essencial e amplamente

empregada nos processos de decisão clínica. No entanto, é passível de falhas
humanas e de falhas decorrentes da própria tecnologia. Assim, a técnica não é mais
segura ou precisa do que outras na área da saúde, como exames de raio-x,
tomografia computadorizada, ultrassonografia etc. Os testes laboratoriais definem,
em muitos momentos, o diagnóstico e o tratamento da doença, o monitoramento
clínico, a terapia medicamentosa e a prevenção de doenças (BONINI et al, 2002). O
processo laboratorial envolve diversas etapas essenciais e críticas para que o
resultado, o produto final, seja confiável e fidedigno ao que o médico deseja verificar
no organismo do paciente. Estes testes envolvem um maquinário complexo e
profissional habilitado e treinado na técnica para sua execução, pois, mesmo com
uso de alta tecnologia, os testes laboratoriais devem passar por regras específicas
para que as falhas sejam minimizadas ao menor percentual possível.
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O resultado de um exame laboratorial pode cobrir quatro possibilidades: o
exame pode ser positivo na presença da doença, ser negativo na ausência da
doença, negativo na presença da doença ou positivo na ausência da doença. Assim,
os exames laboratoriais, mesmo sendo considerados seguros e precisos, possuem
uma margem de erro, ou seja, não possuem um nível de confiança de 100%. No
caso das duas primeiras possibilidades apresentam positividade na presença da
doença ou negatividade na ausência da doença, o médico solicitante do exame
possui em mãos um panorama preciso do que ocorre no organismo do paciente e
pode tratá-lo ou excluir alguma hipótese diagnóstica.
Os resultados de testes diagnósticos falso-positivos ou falso-negativos
decorrem de diversos erros que podem se enquadrar na classificação de fases da
análise laboratorial. Durante a fase de processamento das amostras, fase analítica,
os exames laboratoriais podem possuir um erro estatístico relacionado à sua
especificidade e sensibilidade. Segundo Fletcher e Fletcher (2006, p.61),
sensibilidade define-se “como a proporção de pessoas com a doença que tem o
teste positivo”.
Raramente deixará passar pessoas que tenham a doença, isto é, um teste
que seja geralmente positivo na presença da doença. Especificidade pode ser
definida “como a proporção de indivíduos sem a doença que possuem um teste
negativo”; raramente esse teste classificará de forma errônea as pessoas como
sendo portadoras da doença quando elas não são, isto é, um teste altamente
específico raramente é positivo na ausência da doença.

Estas características

devem ser bem definidas e bem ajustadas. A técnica deve ser monitorada, de sorte
a aproximar-se de um ideal, com o menor erro possível (MEDRONHO, 2008).
Todo exame possui suas características intrínsecas, como a capacidade de
detectar a doença em um dado momento. Essas propriedades específicas são
classificadas como sensibilidade e especificidade (FLETCHER e FLETCHER, 2006).
A sensibilidade “é a proporção de verdadeiros positivos entre todos os doentes”. De
acordo com a Figura 1, a sensibilidade é calculada da seguinte forma: S=
VP/(VP+FN). A especificidade “é a proporção de verdadeiros negativos entre todos
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os sadios”. Conforme a mesma figura, a especificidade pode ser calculada desta
maneira: E= VN/(VN+FP) (MEDRONHO, 2009: 390).

POSITIVO
TESTE
NEGATIVO

DOENÇA
PRESENTE
AUSENTE
Verdadeiro( Falso1positivo6
positivo-(VP)--(FP)666666666666
Falso1negativo6 Verdadeiro(
(FN)
negativo-(VN)

Figura 1 - Relação entre o resultado de um teste diagnóstico e a ocorrência da doença. (Adaptado de
FLETCHER, 2006).

Figura 2 - Modelo bi-normal de distribuição de probabilidade para análise da sobreposição das curvas
Normal e Anormal com visualização da Fração de Falso Positivo e Fração de Falso Negativo. Fonte: AZEVEDOMARQUES, 2001.

Já por meio da Figura 2, pode-se observar mais facilmente, na sobreposição
das curvas normal e anormal, a possível fração de falso-positivo e falso-negativo de
um determinado teste diagnóstico. A relação entre sensibilidade e especificidade do
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teste vai determinar a variação atribuída aos falsos-positivos e falsos-negativos, isto
é, a área sob a sobreposição das curvas normal e anormal (AZEVEDO-MARQUES,
2001).
A acurácia do teste diagnóstico considera como o teste identifica
corretamente os indivíduos com determinada condição patológica em verdadeiros
positivos e exclui os indivíduos que não possuem esta condição em verdadeiros
negativos. Essa acurácia pode ser estimada através da comparação dos resultados
do teste que esta sendo estudado com um teste padrão-ouro (ou critério-padrão ou
padrão de referência) (FLETCHER e FLETCHER, 2006). Quando se trata de testes
dicotômicos (em que há apenas as categorias positivo ou negativo como resultados
possíveis), a acurácia do teste diagnóstico é geralmente calculada pela proporção
de indivíduos verdadeiramente positivos (que realmente possuem a doença) frente
àqueles verdadeiramente negativos (que realmente são sadios), em relação aos
falso-positivos e falso-negativos (OLIVEIRA, 2010); portanto, está relacionada tanto
à sensibilidade quanto à especificidade do teste. A acurácia como ferramenta
auxiliar ao clínico pode ser útil na escolha de determinado teste diagnóstico quando
for comparado a um padrão-ouro que seja de alto custo, invasivo e de risco para o
paciente; ou seja, em casos, por exemplo, que o padrão-ouro seja submeter o
paciente a um procedimento cirúrgico para realizar o diagnóstico.
Muitos testes diagnósticos não apresentam resultados dicotômicos, mas
produzem como resultado uma variável categórica ordinal ou contínua. Neste caso,
a sensibilidade se refere a valores de resultados que classificariam o paciente como
“positivo” e a especificidade a valores que não indicariam “positividade” do resultado
(a chamada “zona cinza”). Assim, outra forma para observar a relação entre a
sensibilidade e a especificidade de determinado teste é construindo a curva ROC
(Receiver Operator Characteristic). A curva ROC auxilia a decisão do melhor ponto
de corte para determinada população (valores de referência ou faixas de valores
onde se encontram os positivos e não-positivos); ou com objetivos de minimizar os
falso-negativos e falso-positivos (Figura 3). Na Figura 3, pode-se visualizar que, de
acordo com a gravidade (ou “estadiamento” da doença), a melhor acurácia do teste
é verificada no estágio D (ou mais grave). Neste estágio, a área sob a curva ROC é
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maior. Assim, fica mais evidente concluir que o teste será mais sensível e especifico
quanto maior for a área sob a curva (MARTINEZ; LOUSADA-NETO; PEREIRA,
2003; FLETCHER e FLETCHER, 2006).

Figura 3 – Curva ROC para o antígeno carcinoembrionário (ACE) utilizado como teste diagnóstico para câncer
colorretal, a qual possui 4 estágios de evolução sendo o estágio D o mais grave. Fonte: Adaptado de Fletcher,
2006.

Quando o teste já foi liberado, seja ele reativo ou não reativo2, as variáveis
que melhor respondem à questão “qual a probabilidade do paciente ter a doença?”
são os valores preditivos. O valor preditivo positivo é a probabilidade de existir
doença em um paciente com um resultado positivo do teste.

O valor preditivo

negativo é a probabilidade de não existir doença em um resultado negativo do teste
(FLETCHER e FLETCHER, 2006; MEDRONHO, 2009).
2

A partir da Portaria SVS/MS Nº 151, de 14 de outubro de 2009, deve ser utilizada a denominação de
Reativo ou Reagente (para resultados considerados Positivos), isto é, para pacientes que tiveram ou
tem contato com o antígeno (agente da doença) e Não Reativo ou Não Reagente (para resultados
considerados Negativos), isto é, para os pacientes que não tiveram contato com o antígeno (agente
da doença).

ERROS LABORATORIAIS: UMA ANÁLISE BIOÉTICA

14

Um dos mecanismos para prevenir erros laboratoriais, como a ocorrência de
falso-positivo, é o gerenciamento dos processos laboratoriais. Este tem por
finalidade avaliar, monitorar, prevenir falhas e gerar produtos e serviços de melhor
qualidade, pelo denominado “programa de garantia da qualidade” (HENRY, 2008). O
programa de garantia da qualidade engloba todo processo laboratorial e está
dividido em três grandes fases: fase pré-analítica – inicia-se com a requisição do
teste pelo médico, preparo e orientações do paciente, cadastro e coleta do material
biológico, transporte do material coletado; fase-analítica – processamento analítico
do teste diagnóstico, obtenção de um resultado a partir do material coletado; e fase
pós-analítica – liberação manual ou informatizada do resultado, revisão deste
resultado, armazenamento do material biológico, culminando com o resultado pronto
para entrega ao cliente. Anterior à análise das amostras dos pacientes deve ser
realizado o controle de qualidade. De acordo com a literatura, a maior parte dos
erros ocorre na fase pré-analítica, a qual envolve maior envolvimento do trabalho
humano (BONINI et al, 2002; CORREA, 2008).
O controle interno da qualidade realizado diariamente antes da análise dos
testes laboratoriais de cada amostra de material biológico coletado valida a bateria
de exames produzido naquele dia em determinado maquinário. Este controle interno
deve estar dentro de padrões de valores normais e anormais, previamente,
conhecidos, para, com isso, aumentar a precisão do aparelho. Assim, o mesmo
consigue detectar com a maior assertividade possível resultados normais e anormais
no material biológico utilizado (Correa, 2008).
O controle externo da qualidade deve ser realizado mensalmente para que os
laboratórios cumpram uma exigência da RDC 302/2005 (BRASIL, 2005) e consiste
na comparação dos resultados de determinada amostra dosada nos diversos
laboratórios participantes, pela mesma metodologia, kit e aparelho. A intenção da
avaliação do controle externo da qualidade é de alertar ao laboratório alguma
probabilidade de erro ou tendência à margem de erro com seus testes diagnósticos
e oferecer maior segurança e qualidade ao paciente. A amostra utilizada no controle
externo da qualidade é fornecida por empresas credenciadas às sociedades da área
laboratorial que produzem amostras biológicas sintéticas que sejam previamente
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conhecidas como normais ou anormais. Este processo testa a confiabilidade da
execução de determinados exames nos laboratórios participantes (CORREA, 2008).
No entanto, a possibilidade de ocorrência de um resultado falso-positivo ou
falso-negativo pode causar dano ao paciente. Na ocorrência desses resultados e na
liberação destes laudos ao médico ou ao paciente, existe a possibilidade de dano de
ordem moral, material ou psicológica, trazendo consequências para o paciente. O
dano moral na justiça brasileira constitui-se na lesão a um ou mais componentes da
dignidade humana, assim corporificada no conjunto dos princípios de igualdade,
integridade psicofísica, liberdade e solidariedade. Trata-se de uma lesão que ocorre
nas diversas circunstâncias e que atinja a pessoa, infringindo sua condição humana
e sua dignidade e lhe causando dano (Moraes, 2009, p.327-328). O dano material
caracteriza-se na lesão a propriedade móvel ou imóvel do indivíduo. O dano
psicológico é uma deterioração, disfunção, distúrbio ou transtorno que afeta a esfera
afetiva, limita a capacidade de prazer individual, familiar, social ou laboral
(MORAES, 2009).
Com isso, os resultados falso-positivos ou falso-negativos levantam questões
éticas resultantes do sofrimento de estar com determinada doença (no caso de
falso-positivo) ou por perder a oportunidade de um tratamento em fase inicial da
doença (no caso de falso-negativo) (DRESSELHAUS, 2002).
Trisha Greenhalgh, em um artigo para British Medical Journal (BMJ), realizou
uma comparação entre a probabilidade de testes diagnósticos em darem resultados
falsos e um júri popular que julga um criminoso. O teste diagnóstico pode falhar
assim como um júri pode acusar um inocente de ter cometido um assassinato. O
resultado com júri popular do julgamento de dez (10) assassinatos na corte norteamericana também pode ser representado numa tabela 2 X 2 como exemplificado
para os testes diagnósticos na figura 1. Mesmo numa probabilidade mínima,
dependo da atuação da defesa ou da acusação, poder convencer um júri popular na
sua votação final (GREENHALGH, 1997).
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1.2.2 Aspectos Legais
Após a grande evolução tecnológica observada na segunda metade do século
XX, pode-se observar, em todo mundo, a criação de leis para controle, regulação,
vigilância e utilização de medicamentos, insumos, produtos aplicados à saúde,
alimentos entre outros. Um dos pontos importantes a serem observados no âmbito
legal em todo o mundo segue após o aparecimento do vírus HIV (Vírus da
Imunodeficiência Humana) causador da AIDS (Síndrome da Imunodeficiência
Adquirida), que acometeu milhares de pessoas durante o final da década de 1970 e
toda a década de 1980. Após a descoberta do vírus, da doença e da sua
transmissão, a Organização Mundial de Saúde (OMS) e os Governos criaram leis
para o controle e manuseio de amostras biológicas (principalmente sangue) para se
evitar uma maior propagação da doença. No Brasil, o Ministério da Saúde criou
intervenções a partir da edição de Manuais de Condutas para orientar os
profissionais de saúde que lidavam com os pacientes acometidos pela nova doença
(BRASIL, 1999).
O Governo Federal Brasileiro regulamenta o exercício das profissões
existentes e a criação de novas profissões quando pertinente. Durante o governo
provisório de Getúlio Vargas (1930-34), o Decreto 20.931, de 11 de janeiro de 1932,
institucionalizou o regulamento e fiscalização do exercício das atividades da
medicina, da profissão de farmacêutico e outras no Estado Brasileiro estabelecendo
penas, tais como, multas para estabelecimentos de saúde sem licença, multas para
profissionais como enfermeiros, massagistas e optometristas a instalarem
consultórios ou multas para estabelecimentos fornecedores de artigos para saúde
comercializarem sem a respectiva prescrição médica (BRASIL, 1932).
No Brasil, verificamos após a criação da ANVISA (Agência Nacional de
Vigilância Sanitária) a construção de Resoluções Colegiadas que contribuem para o
controle e fiscalização da prática das profissões e dos estabelecimentos de saúde.
Na área laboratorial, observa-se que, desde as Leis nº 6360 (que dispõe sobre
vigilância sanitária) e nº 6437 (que configura as infrações à legislação sanitária
federal) não se observava a criação de outra lei para punições a infrações. Somente
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em 2005, com a criação da RDC nº 302, há recomendações que são aplicadas
pelas vigilâncias estaduais (BRASIL, 1976; BRASIL, 1977; BRASIL, 1999).
Mesmo com a existência de duas Sociedades no âmbito nacional a favor da
área das Análises Clínicas, o setor convivia com normas legais em que cada Estado
ou Município elaborava suas próprias regras e forma de fiscalização. Com a
finalidade de adequação, normalização e, após a criação da ANVISA, foi elaborada
e publicada em 13 de outubro de 2005 a Resolução da Direção Colegiada, RDC nº
302/2005. Esta, por sua vez, têm a função de definir os requisitos para
funcionamento de laboratórios clínicos e postos de coleta, públicos e privados, que
realizam exames de patologia clínica ou análises clínicas e citologia (BRASIL, 2005).
A RDC nº 302 adequa o funcionamento dos laboratórios clínicos com novas
exigências tais como a execução do controle interno e do controle externo da
qualidade, assim como estar de acordo com a RDC/ANVISA nº 50, que dispõe sobre
o planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de
estabelecimentos assistenciais de saúde, e com a RDC/ANVISA nº 306, que dispõe
sobre o Programa de Gerenciamento de Resíduos Saúde (PGRSS) (BRASIL, 2002;
BRASIL, 2004). Essa RDC está dividida em capítulos que abrangem tópicos
pertinentes até os dias de hoje, como serão descritos a seguir.
Nos quatro (4) primeiros capítulos, a RDC descreve sequencialmente o
Histórico, o Objetivo, a Abrangência e as Definições. Em seu quinto capítulo, aborda
as Condições Gerais para o funcionamento dos laboratórios clínicos tais como a
responsabilidade técnica, organização geral, posto de coleta, profissionais
capacitados e qualificados para atuarem na área técnica, liberação de laudos,
programa de prevenção de riscos ambientais, condições de equipamentos e de
insumos de acordo para utilização do diagnóstico “in vitro”, registrados e
regularizados junto à ANVISA, descarte de resíduos e rejeitos, biossegurança de
acordo com as normas vigentes, limpeza, desinfecção e esterilização (BRASIL,
2005).
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O capítulo seis (6) descreve como se deve proceder em cada uma das fases
operacionais do processo laboratorial, isto é, a fase pré-analítica, fase analítica e
fase pós-analítica. Descreve a exigência de todo laboratório possuir descritos os
Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) (BRASIL, 2005).
O registro documental de tudo que é realizado e exigido em cada fase deve
ser armazenado de modo que permita a rastreabilidade de qualquer dado e
informação do paciente e dos testes realizados, assim como qual profissional foi
responsável pela realização e liberação do resultado. Esta exigência encontra-se no
capítulo sete (7) (BRASIL, 2005).
Por último, a garantia e o controle da qualidade, contidos nos capítulos oito e
nove, devem ser avaliados e registrados para que possam ser fiscalizados pelas
vigilâncias estaduais. Todo laboratório clínico em funcionamento no Brasil deve
possuir Controle Interno da Qualidade (CIQ) e Controle Externo da Qualidade
(CEQ), de forma que possam avaliar a imprecisão dos testes e equipamentos e a
exatidão ou a acurácia. A Resolução obriga a participação do laboratório clínico em
Ensaios de Proficiência para todos os testes realizados em sua rotina, para
avaliação de erros sistemáticos e análise da correção dos erros quando pertinente.
A participação dos laboratórios clínicos em Ensaio de Proficiência aumenta sua
credibilidade frente à escolha do usuário diante de concorrência de mercado que
possui um grande número de laboratórios clínicos nos grandes centros urbanos
(BRASIL, 2005).
Nos EUA, a revisão do controle de qualidade e a liberação não automatizada
de resultados é obrigatória e deve ser realizada por um supervisor de nível superior
(profissional habilitado), capacitado a exercer funções em laboratórios clínicos. No
Brasil, esta supervisão não é exigida em Lei. Assim, a interface e a evolução do
gerenciamento da qualidade e o controle de qualidade podem prejudicar a eficácia
laboratorial no decorrer dos tempos (CLSI, 2012).
Serviços de saúde, tais como os laboratórios clínicos, podem obter
reconhecimento através de processos de certificação ou acreditação. Os processos
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básicos de qualidade envolvem a técnica, compreendida como os atos operacionais
em si e a percepção frente aos clientes, que compreende a forma como esses
últimos veem o serviço prestado. Esses componentes podem ser medidos através
de indicadores de qualidade3 (RICÓS et al, 2004).
Atualmente existem no Brasil alguns processos de acreditação, como a
Organização Nacional de Acreditação (ONA), fundada em 1999. A SBPC/ML, em
1977, lançou o Programa de Excelência de Laboratórios Médicos (PELM) e, em
1998, criou o Programa de Acreditação de Laboratórios Clínicos (PALC). Finalmente
a SBAC, em 1976, deu início ao Programa Nacional de Controle da Qualidade
(PNCQ), culminando em 1997, com a criação do Sistema Nacional de Acreditação
(DICQ). Essas entidades objetivam utilizar normas estabelecidas pela Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e de outras instituições internacionais, para
desenvolver, implantar e operacionalizar um sistema de gestão da qualidade
constante nos laboratórios clínicos no Brasil (ONA, 2015; SBPC/ML, 2015; SBAC,
2015).

1.3

Bioética Principialista
1.3.1 Histórico
O estudo da ética está pautado nos valores morais de determinada cultura e

sociedade. Estas questões morais suscitam o que é certo ou errado, bom ou mau
para determinado grupo. A ética é um assunto racionalizado desde a Grécia antiga.
No “berço” da filosofia ocidental foi iniciada a sua discussão.
“Ética é um termo genérico para várias formas de se entender e analisar a
vida moral” (BEAUCHAMP e CHILDRESS, 2002, p.18).
Desde o período Hipocrático, a ética biomédica vem experimentando
3

Indicadores de qualidade são ferramentas ou unidades de medida utilizados para mensurar qualitativamente
e/ou quantitativamente a qualidade dos cuidados providos ao paciente em toda cadeia de assistência da saúde
67
.
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mudanças consideráveis. Durantes séculos, perduraram conceitos e regras que
faziam parte de uma tradição duradoura. Entretanto, no último século (século XX),
os desenvolvimentos científicos, tecnológicos e sociais trouxeram à tona reflexões
sobre o homem, a natureza e todo o universo que nos cerca, dos quais as teorias
existentes não davam conta. Assim, em 1970, Van Rensselaer Potter, um
oncologista americano, criou o termo Bioética ao escrever o livro Bioethics: bridge to
the future, com a proposta de um novo relacionamento entre o homem e a natureza.
Potter defendia uma visão ampla com um objetivo interdisciplinar para esta nova
área de reflexão (REGO; PALÁCIOS; SIQUEIRA-BATISTA, 2009).
O nascimento da bioética pode ser abordado em dois locais: inicialmente na
Universidade de Wiscosin, Madson, USA, com Van Rensselaer Potter, idealizador
do conceito; e sequencialmente com Andre Hellegers, Kennedy Institute of Ethics,
Universidade de Georgetown, Washington, USA, o qual parece ter utilizado
primeiramente o termo para designar uma nova área, a qual conhecemos hoje como
bioética. No entanto, Potter ainda é o nome mais conhecido na história da bioética
(DINIZ e GUILHEM, 2008).
O momento histórico da década de 70 (séc. XX) favoreceu à bioética como
campo de estudo, pois era um período que compreendia o pós Segunda Guerra
Mundial (1939 a 1945) e a população mundial temia novos conflitos ainda
traumatizada com o holocausto e os crimes bárbaros da guerra. Foi então que, em
1945, fundaram a Organização das Nações Unidas (ONU) e constituíram o Tribunal
Internacional de Justiça (TIJ) instaurado na cidade de Nuremberg, Alemanha, com o
objetivo principal de analisar e julgar os crimes de guerra, consumados pelos
nazistas. O desfecho deste tribunal foi a promulgação, em 1947, do Código de
Nuremberg, que regulamenta as pesquisas com seres humanos. Nesse momento,
foram conhecidos os crimes de guerra, perpetrados em prol da ciência (Nuremberg,
1948). Adiante em 1964, tem-se a criação da Declaração de Helsinque, documento
que rege princípios éticos na pesquisa com seres humanos.
No ano de 1964, o pesquisador Henry Beecher divulgou um artigo que trazia
várias pesquisas envolvendo seres humanos, publicadas em revistas internacionais
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muito bem conceituadas. Neste artigo, ele relata e denuncia a forma cruel como
esses estudos foram conduzidos de maneira desrespeitosas para com os seres
humanos envolvidos nas pesquisas (DINIZ e GUILHEM, 2008).

1.3.2 A Teoria Principialista
A corrente principialista foi a primeira a se estruturar na bioética. Seu marco
histórico está no relatório Belmont, de 1978, o qual é resultado do trabalho
desenvolvido pela National Commission for the Protection of Human Subjects of
Biomedical and Behavioral Research, criada pelo governo dos Estados Unidos, em
1974. Essa comissão foi formada após a denúncia da pesquisa com homens negros
sifilíticos, em Tuskegee (REGO; PALACIOS e SIQUEIRA-BATISTA, 2009). Em
1979, com a publicação de Princípios da Ética Biomédica, do filósofo Tom
Beauchamp e do teólogo James Childress, a bioética consolidou-se como teoria nas
universidades norte americanas (DINIZ e GUILHEM, 2008).
Os autores defendiam a ideia de que conflitos morais poderiam ser mediados
com algumas ferramentas morais, definidos como princípios éticos. A Bioética
conhecida como Principialismo (“principlism”) está baseada em quatro princípios
prima facie (isto é, “não absolutos”), apresentados do seguinte modo: princípio da
autonomia (respeito às pessoas); princípio da não-maleficência (não causar dano
intencional ou minimizar o mal); princípio da beneficência (contribuir para o bem
estar de todas as pessoas, isto é, fazer o bem); e o princípio da justiça (tratar de
forma equânime todos os indivíduos, isto é, tratamento justo a qualquer indivíduo)
(BEAUCHAMP e CHILDRESS, 2002).
Genericamente, a teoria de Beauchamp e Childress ficou conhecida como
teoria principialista e é dominante nos estudos bioéticos por algumas décadas.
Muitos autores consideram essa denominação um erro já que muitas outras teorias
mediadoras de conflitos morais que fazem referência a teorias éticas, também são
teorias principialistas (DINIZ e GUILHEM, 2008).
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Beauchamp e Childress, em seu trabalho “Ética Biomédica”, tomaram como
base modelos éticos utilitaristas, de autores como David Hume, Jeremy Bentahm e
John Stuart Mill, a teoria baseada na obrigação de Immanuel Kant, a ética do caráter
baseada nas virtudes, seguindo as tradições de Platão e Aristóteles, a teoria
baseada nos direitos, o comunitarismo, a ética do cuidar e a casuística para assim
elaborar de forma consistente a teoria principialista (BEAUCHAMP e CHILDRESS,
2002).
Os conceitos básicos do principialismo podem derivar em regras específicas
ou, simplesmente, serem analisados diante dos conflitos, através de aplicação,
balanceamento e especificação. Os quatro princípios são regras recomendadas que
podem ou não serem tomados como obrigações morais prima facie. Contudo, no
principialismo, o mais adequado seria uma aproximação dos quatro princípios.
Nesse sentido, quando houver contradição, o recomendado é uma atribuição de
prioridades imputando-lhes peso (BEAUCHAMP e CHILDRESS, 2002).
Na aplicação, os autores conciliaram os quatro princípios num mesmo nível,
em que não há prioridade de um sobre o outro, e, havendo conflito entre os
princípios, o critério de hierarquização seriam as consequências de cada um. O
balanceamento consiste na deliberação e na formulação de juízos acerca dos pesos
relativos às normas e às consequências de cada ação. Tenta-se obter um equilíbrio
entre os quatro princípios, de modo que os argumentos éticos utilizados para infringir
ou sobrepor um princípio ao outro devem estar bem fundamentados. A especificação
está baseada na justificação moral de princípios baseada na coerência
(coerenterismo), para a formulação da justificação, ou seja, para passar de regras e
teorias mais gerais para juízos e políticas mais particulares que estejam mais
próximos das decisões do dia a dia da vida moral. Os autores propõem a
especificação e a ponderação dos princípios:
“Os princípios, as regras e os direitos precisam ser, além de
especificados, ponderados. Os princípios (e coisas do gênero) nos orientam
para certas formas de comportamento; porém, por si mesmos, eles não
resolvem conflitos de princípios. Enquanto a especificação promove um
desenvolvimento substantivo da significação e do escopo de normas, a
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ponderação consiste na deliberação e na formulação de juízos acerca dos
pesos relativos das normas”(BEAUCHAMP e CHILDRESS, 2002, p. 49).

1.3.3 Os Quatro Princípios:
1.3.3.1 O Respeito à Autonomia
Para melhor compreender o termo autonomia, a filologia nos leva à derivação
do grego autos (“próprio”) e nomos (“regra”, “governo” ou “lei”), sendo,
primeiramente, utilizada na Grécia antiga para referir à autogestão ou ao
autogoverno. A palavra passou por diversos sentidos e ideias, mesmo dentro da
filosofia. No contexto do principialismo:
“o indivíduo autônomo age livremente de acordo com um plano
escolhido por ele mesmo, da mesma forma como um governo independente
administra seu território e define suas políticas.” (BEAUCHAMP e
CHILDRESS, 2002, p.138).

Para Diniz e Guilhem, este princípio está baseado “nos pressupostos de que
a sociedade democrática e a igualdade de condições entre os indivíduos são os prérequisitos para que as diferenças morais possam existir” (DINIZ e GUILHEM, 2008,
p.45). Os autores ainda ressaltam que “a existência da noção moral de respeito à
autonomia do agente moral só poderá ser considerada desde que não ocasione
danos ou sofrimentos a outras pessoas.” (DINIZ e GUILHEM, 2008, p.46).
Entretanto, devemos considerar as pessoas que possuem autonomia
reduzida ou que, em algum aspecto, sejam controladas por outros ou incapazes de
deliberar ou agir com base na sua própria vontade, ou seja, vulneráveis. Essas
pessoas são, por exemplo, presos, portadores de deficiência mental, crianças,
idosos com doenças que prejudiquem suas faculdades mentais, ou mesmo pessoas
dentro de uma rígida hierarquia ou de estruturas fechadas e rigorosas, como os
militares. Essas pessoas têm sua capacidade autônoma restrita (BEAUCHAMP e
CHILDRESS, 2002).

ERROS LABORATORIAIS: UMA ANÁLISE BIOÉTICA

24

Dentre as teorias da autonomia, todas consideram algumas condições
especiais: a liberdade e a qualidade do agente. A liberdade de um indivíduo
independe de influências controladoras, desde que esse não cause mal a outrem ou
infrinja regras em uma determinada sociedade. Já a qualidade do agente é
determinada pela capacidade de agir intencionalmente, ou seja, o indivíduo é capaz
de tomar suas próprias decisões, agir sob sua própria vontade. O agente
compreende as consequências da ação tomada, tanto para si quanto para os outros,
possuindo capacidade de autogoverno.
Para Beauchamp e Childress (2002), as regras morais relativas ao respeito à
autonomia são também prima facie, não absolutos. Destas regras morais, podemos
exemplificar as seguintes: “dizer a verdade”; “respeitar a privacidade dos outros”;
“proteger informações confidenciais”; “obter consentimento para intervenção nos
pacientes”; “quando solicitado, ajudar os outros a tomar decisões importantes”; “agir
de

boa

fé

para

manter

juramentos

e

promessas”;

“cumprir

acordos

e

responsabilidades fiduciárias”; entre outras. Todavia, o respeito à autonomia possui
sua validez prima facie, mas pode ser sobrepujada por considerações morais
concorrentes,

quando

as

escolhas

individuais

ameaçarem,

potencialmente,

indivíduos inocentes ou tirar de uns em benefício de outros ou quando não há
recursos

disponíveis.

Desse

modo,

justifica-se

a

restrição

da

autonomia

(BEAUCHAMP e CHILDRESS, 2002).
As regras morais citadas acima englobam: veracidade, confidencialidade,
privacidade e fidelidade. Essas regras possuem suas virtudes correspondentes e
estão relacionadas com o princípio de respeito à autonomia do indivíduo como se
pode observar na sequência.
A veracidade pode ser considerada uma obrigação prima facie, mas não de
forma absoluta. A veracidade deve ser acompanhada de aconselhamento para que
o paciente seja orientado da melhor forma possível. Possíveis danos de ordem
psicológica podem surgir diante do risco iminente de adquirir uma doença grave e
sem cura (BEAUCHAMP e CHILDRESS, 2002).
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Todo paciente deveria ser informado e orientado sobre o porquê de estar
fazendo alguns tipos de exames, pois em alguns casos, o resultado poderá mudar
hábitos de vida. Como, por exemplo, no caso do teste para HIV reativo. Nesse caso,
o paciente deve ser informado e orientado com o intuito de obter tratamento
adequado e para que o mesmo não propague o vírus. Outro caso são os testes
genéticos que envolvem a probabilidade de se desenvolver no futuro alguma
patologia. Diante deste fato, o paciente assume o risco ao saber se poderá ou não
desenvolver alguma doença grave, em algum momento da sua vida (BEAUCHAMP
e CHILDRESS, 2002).
A regra da privacidade pode ser conceituada como o controle que o indivíduo
exerce sobre o acesso de outros a si próprio, ou seja, pode ser compreendido como
um “status” de dignidade pessoal. Esse conceito se estende a produtos corporais e
objetos estritamente associados ao indivíduo, aos seus relacionamentos íntimos,
pessoais ou profissionais (BEAUCHAMP e CHILDRESS, 2002).
A regra da confidencialidade pode ser compreendida como qualquer
informação compartilhada com outro e que deva ser mantida sob sigilo ou sob
proteção. Implica uma relação de confiança. O relacionamento entre profissionais de
saúde e pacientes está pautado em regras de confidencialidade. Estas regras há
muito tempo são descritas nos códigos de ética de diversas profissões. Exigências
de confidencialidade aparecem desde o juramento de Hipócrates: “àquilo que no
exercício ou fora do exercício da profissão e no convívio da sociedade, eu tiver visto
ou ouvido, que não seja preciso divulgar, eu conservarei inteiramente secreto.”
(BEAUCHAMP e CHILDRESS, 2002; CREMESP, 2015).
Confidencialidade e privacidade estão relacionados entre si e podem
confundir-se. As duas regras referem-se a individualidade pessoal e estão
diretamente relacionadas ao princípio da autonomia, isto é, ao direito de revelar
informações a um pessoa de confiança e permitir acesso restrito a si próprio.
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A regra da fidelidade está diretamente relacionada à virtude de confiabilidade,
ou seja, uma relação de confiança. Implica a obrigação de agir de boa fé, cumprir
compromissos e acordos.
Para a ética biomédica, ou mais precisamente no campo da autonomia na
área da saúde, tem-se o termo de consentimento informado, que hoje em dia é
amplamente utilizado. O consentimento livre e informado consiste em fornecer
informações e explicações detalhadas do que irá acontecer, garante os interesses e
a proteção dos pacientes para situações de pesquisa e atendimento clínico. Para
que seja validado, é necessário que o indivíduo demonstre competência para
decidir, domine as informações detalhadas a respeito do seu caso e as diferentes
possibilidades terapêuticas relacionadas a sua patologia e ao que será submetido
para tratamento, autorizando procedimentos invasivos ou não. O consentimento
informado apenas é dispensado quando o paciente corre risco iminente de morte e
não possui faculdades lúcidas para responder ao consentimento. Nesse caso, a
alternativa seria a utilização de modelos a serem utilizados pelos decisores
substitutos: o julgamento substituto (no caso de incapacidade temporária, um outro
decisor é indicado, neste caso, pode até ser um tribunal, na inexistência de alguém
próximo do incapaz), a pura autonomia (aplicado a indivíduos que já foram
autônomos e que expressaram uma decisão autônoma ou preferência, respeitando
decisões autônomas prévias à incapacidade), e o modelo dos melhores interesses
(o objetivo é maximizar os benefícios: um decisor substituto é determinado e este
atribui pesos aos interesses do indivíduo subtraindo riscos e custos).
Existem outras formas de consentimento, como o consentimento implícito ou
subentendido, o qual é inferido de ações. A partir do momento em que o paciente
adentra um laboratório, em busca da realização dos mesmos, está subentendido
consentimento para coleta de sangue ou recebimento de amostras biológicas para
que os testes sejam realizados. Outra forma de consentimento é o consentimento
tácito, presumido ou implícito, o qual se refere às ações do individuo ao longo da
vida. É um consentimento subjetivo, não mensurável, não escrito. Uma pessoa
morta, por exemplo, não pode registrar sua vontade de doar ou não seus órgãos,
contudo, alguns estados nos EUA o fazem para obtenção de córneas para
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transplante, baseado na teoria do bem humano. Não é um consentimento genuíno.
Esse tipo de consentimento envolve controvérsias a serem discutidas e
aprofundadas (BEAUCHAMP e CHILDRESS, 2002).

1.3.3.2 Não-Maleficência
O princípio da não-maleficência está ancorado na máxima deontológica
hipocrática: “primum non nocere”, ou seja, “acima de tudo, não cause danos
intencionais”. Constitui uma obrigação moral prima facie.
Diversas teorias éticas reconhecem o princípio de não-maleficência, tanto
correntes utilitaristas como não-utilitaristas. Alguns autores, como, por exemplo,
William Frankena, consideram o princípio da beneficência e não-maleficência como
um único princípio e trata-os como obrigações morais: “Não devemos infligir males
ou danos”; “devemos impedir que ocorram males ou danos”; “devemos eliminar
males ou danos”; “devemos fazer ou promover o bem” (Frankena, 1973 apud
BEAUCHAMP e CHILDRESS, 2002, p.210). Frankena utiliza essas obrigações
hierarquicamente em situações de conflito.
Muitas vezes o conceito de não-maleficência é explicado pelos termos de
‘prejuízo’ ou “dano’, ou por termos como ‘prejudicar’ e ‘lesar’. Esses últimos são
termos ambíguos, que consistem em fazer mal, injustiça ou violar direitos do outro.
Moralmente, há uma obrigação em não contrariar, frustrar ou colocar obstáculos nos
interesses de alguém. Existem muitos tipos de danos e esse princípio engloba
algumas regras: “não matar”, “não causar danos ou sofrimentos aos outros”, “ não
causar incapacitação aos outros”, “não causar ofensa aos outros”, “não despojar
outros dos prazeres da vida”. Também nestas regras os princípios são prima facie,
não absolutos (BEAUCHAMP e CHILDRESS, 2002).
Este princípio tangencia, de forma ainda mal definida, o princípio da
beneficência, suscitando debates, gerando dificuldades na sua compreensão e
distinção da beneficência (BEAUCHAMP e CHILDRESS, 2002).
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1.3.3.3 Beneficência
Uma exigência moral é que além de não promover o mal, devemos contribuir
para o bem-estar dos indivíduos. A beneficência implica ações positivas e a nãomaleficência evita ações negativas que causem dano ou prejuízo. Na teoria
principialista, temos dois tipos de beneficência: ‘beneficência positiva’ e ‘utilidade’. A
beneficência positiva requer a obrigação de se fazer o bem como regra. O princípio
da utilidade requer um balanço de riscos e benefícios (REGO; PALACIOS e
SIQUEIRA-BATISTA, 2009).
A beneficência pode ser considerada como uma ação realizada por alguém
em benefício de outro(s). Moralmente, temos regras obrigatórias morais, como, por
exemplo: ‘proteger e defender o direito dos outros’, ‘evitar que outros sofram danos’,
‘eliminar as condições que causarão danos a outros’, ‘ajudar pessoas inaptas’,
‘socorrer pessoas que estão em perigo’. Mais uma vez nessas regras os princípios
são prima facie, não absolutos (BEAUCHAMP e CHILDRESS, 2002).
Um ponto muito importante para o princípio da beneficência é sua distinção
do princípio da não-maleficência. Uma regra geral e clara para a maioria dos
indivíduos é que estamos proibidos de causar danos a qualquer pessoa, ou seja,
uma obrigação. No entanto, no princípio de beneficência a clareza entre regra e
obrigação não é simples, pois, como explica Beauchamp e Childress, “é possível
agir de modo não-maleficente para com todas as pessoas, mas não seria possível
agir de modo beneficente para com todos”. Além disso, deixam claro que “Deixar de
agir de modo não-maleficente para com alguém (prima-facie) é imoral, mas deixar
de agir de modo beneficente para com alguém, com frequência não é imoral”
(BEAUCHAMP e CHILDRESS, 2002, p.285).
Diniz e Guilhem nos fornecem alguns exemplos fronteiriços entre a
beneficência e a não-maleficência como, por exemplo: ‘o caso da suspensão de
tratamentos extraordinários para pacientes com morte física iminente’; ‘o aborto de
crianças com anomalias fetais graves’; ‘o processo decisório de pessoas
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incompetentes’. Nestes casos, o conflito entre princípios apresenta grande
dificuldade para ponderação, segundo os valores morais de uma dada sociedade
(DINIZ e GUILHEM, 2008).
Essas regras ou obrigações sobre o princípio da beneficência podem ser
ponderados desde que justificados com base em que o benefício não cause dano ou
que esse dano seja pequeno. Outro fator que cabe evidenciar é a facilidade de se
praticar, frente a estranhos, a beneficência para pessoas próximas ou do círculo de
amizade. Além disso, importa considerar que algumas pessoas praticam a
beneficência frente a risco iminente para salvar a vida de outrem, mesmo que isso
cause risco ao ator do ato de beneficência (BEAUCHAMP e CHILDRESS, 2002).
O princípio da beneficência também exerce papel importante nas políticas
públicas e institucionais e nas questões relativas a custos, riscos e benefícios. Essa
ponderação é tão importante para as políticas quanto para a atividade clínica. Neste
último caso, pensa-se no maior benefício para o paciente. Um clínico, por exemplo,
pode ponderar a seleção de exames a serem solicitados de acordo com a história e
queixa clínica do paciente antes de solicitar um grande número de exames
laboratoriais e de imagem, pensando no risco e no benefício final para o paciente
(Beauchamp & Childress, 2002).

1.3.3.4 Justiça
O princípio da justiça está ancorado na justiça distributiva, a qual se refere a
uma distribuição justa, equitativa e apropriada para a sociedade. Essa forma de
justiça é determinada por normas justificadas que fazem parte da estrutura de
termos de uma cooperação social, ou seja, termos que servem para contrabalancear
os ‘diferentes’, minorias ou grupos considerados numa determinada sociedade, que
possuem conflitos e interesses que emergem da vida coletiva e que têm muitas
vezes seus direitos infringidos. Neste caso, seus interesses podem se contrapor ao
da sociedade (BEAUCHAMP e CHILDRESS, 2002).
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Vários filósofos tentam explicar o termo justiça e, para isso, utilizam os termos
equidade, merecimento e prerrogativa (aquilo a que alguém tem direito). Esses
termos interpretam a justiça como um tratamento justo, equitativo e apropriado,
considerando que as pessoas têm direitos e deveres.
O conceito de justiça, do ponto de vista filosófico, tem sido explicado com o
uso de vários termos. Devido à complexidade do termo, o qual pode ser interpretado
em termos utilitaristas, rawlsianos, entre outras abordagens, Beauchamp e Childress
(2002) interpretam a justiça como um modo justo apropriado e equitativo de tratar as
pessoas, em razão de algo que é merecido. Assim, Beauchamp e Childress (2002,
p.355-356), numa tentativa mais ampla, propõem um conjunto de subprincípios para
integrar o princípio de justiça:
1.

Para cada um, uma igual porção;

2.

Para cada um, de acordo com sua necessidade;

3.

Para cada um, de acordo com seu esforço;

4.

Para cada um, de acordo com sua contribuição;

5.

Para cada um, de acordo com seu mérito;

6.

Para cada um, de acordo com as regras de livre mercado;

Adaptado de Beauchamp e Childress (2002, p.355-356).
Dentro da perspectiva defendida por Beauchamp e Childress (2002), existe
uma fraqueza na aplicação do princípio de justiça, já que os subprincípios são
contraditórios entre si. Existem dificuldades em ponderar e equilibrar necessidade,
esforço, merecimento (mérito), contribuição, igual porção e as regras de livre
mercado, causando uma fragilidade no princípio. Interesses próprios, competição,
interesses privados etc. vão de encontro com o benefício coletivo, para agir de
acordo com a necessidade comum. Por causa dessa fragilidade, o princípio de
justiça na bioética principialista fica mais suscetível a críticas.
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O princípio da justiça é muito utilizado na área médica para a alocação de
recursos como: assistência médica, fornecimento de tratamentos medicamentosos,
tratamentos para doenças raras ou negligenciadas, controles e regras no transplante
de órgãos, prioridades no acesso a tratamentos entre outros. Esse é um grande
desafio enfrentado, atualmente, em diversas sociedades no mundo. Nesse contexto,
surgem alguns questionamentos: Como contrabalancear a falta de recursos diante
de grandes avanços tecnológicos? Como alocar os recursos na saúde? Como
propiciar acesso às novas tecnologias a quem necessita? (BEAUCHAMP e
CHILDRESS, 2002).
A ética, em seu nível público, além de proteger a vida e a integridade das
pessoas, objetiva evitar a discriminação, a marginalização e a segregação social.
Neste sentido, o conceito de justiça deve fundamentar-se na premissa de que as
pessoas têm direito a um mínimo razoável de cuidados com sua saúde. Isto inclui
garantias de igualdade de direitos, equidade na distribuição de bens, riscos e
benefícios, respeito às diferenças individuais e a busca de alternativas para atendêlas, liberdade de expressão e igual consideração dos interesses envolvidos nas
relações do sistema de saúde, dos profissionais e dos usuários (BEAUCHAMP e
CHILDRESS, 2002).

1.3.4 Críticas ao Principialismo
Durante as décadas de 70 e 80, foi observada uma hegemonia da bioética
principialista. Estudiosos de outras correntes éticas analisaram e começaram a
observar que a teoria principialista não dava conta de atender a tantos
questionamentos dentro de um mundo com tantas diferenças plurais, ou seja,
culturais, econômicas, religiosas, sociais etc., apesar de sua abordagem de vários
dilemas éticos.
Em 1990, os filósofos K. Danner Clouser e Bernard Gert analisaram as
edições publicadas de Princípios de Ética Biomédica e observaram problemas nos
princípios que foram explicitados em Uma crítica ao Principialismo. Ouvia-se como
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um mantra no campo da Bioética “...autonomia, beneficência, não-maleficência e
justiça”, que funcionavam unidos como um ‘checklist’ para alcançar uma conclusão
diante do dilema ético (CLOUSER e GERT, 1990).
O principal argumento dos autores está embasado no fato dos quatro
princípios não serem adequados nem substitutos para teorias morais ou guias para
determinar uma ação moralmente correta. Os princípios se fundamentam numa
simples redução de grandes teorias morais como: a autonomia (de Imanuel Kant), a
beneficência (de John Stuart Mill), a não maleficência (de Gert) e a justiça (de John
Rawls) (CLOUSER e GERT, 1990).
A teoria da ética biomédica (principialista), para Clouser e Gert, foi bem
fundamentada, mas peca na sua aplicação frente aos dilemas éticos. A crítica não
tem o intuito de refutar o conteúdo dos princípios, mas o seu uso e aplicação, que,
para os autores, ocorre de maneira equivocada. Existe uma prevalência de um
princípio sobre o outro e a tentativa de equalizar os princípios, ou mesmo de fazer
uma hierarquização, acarretaria numa competição de princípios e eles competiriam
entre si e falhariam na avaliação dos conflitos morais. O que se pode observar é que
há um predomínio do princípio da autonomia sobre os demais, o que não
desqualificaria a teoria, assim como esta hierarquização também é aceita no meio
bioético. Para Clouser & Gert, a problemática de origem epistemológica do
principialismo é que se refere a um sistema moral complexo e unificado, de maior ou
menor relevância na dinâmica global da teoria, que fracassa na abordagem dos
dilemas éticos ocorridos nos países do Hemisfério Sul (CLOUSER e GERT, 1990).
Para Tealdi, os princípios éticos

dos Princípios de Georgetown seriam

dedutivistas. Ele considera que a justificação das teoria morais ocorre de modo
descendente dos princípios e teorias éticas. Beauchamp & Childress apresentam
sua teoria a partir de juízos e ações morais para chegar as teoria éticas. Esses
princípios foram melhor aceitos nos países de língua inglesa, pois foram
fundamentados nos Direitos Humanos, no Código de Nuremberg, na Declaração de
Helsinki e outros acordos de nível internacional. Mas, desde o início, os princípios
tiveram muitas críticas e declarações alternativas. O modelo se distanciava ou não
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dava conta de dilemas morais em países, como no caso dos países latinoamericanos, ou frente a outras concepções emergentes, tais como a ética
casuística, a ética das virtudes, a ética feminista e do cuidado (com grande
aceitação nos países Europeus), entre outras, que tendiam a uma maior concepção
dos Direitos Humanos (TEALDI, 2005).
Os princípios de Georgetown emergiram e se fundamentaram em um
momento crítico frente aos problemas emergentes mundiais, como a revelação do
caso de Tuskegee e outros testes e experimentos de abuso com seres humanos. A
abordagem principialista deriva de princípios éticos e morais que vão ao encontro de
condutas aprovadas como os Direitos Humanos (TEALDI, 2005).
Outro corte epistemológico que Tealdi considera é entre o direito legal e o
direito moral ou entre direitos ‘reais’ e direitos ‘ideais’. As normas principialistas
seriam princípios e regras prima facie especificadas, como absolutas e aceitas
diante de alguns dilemas morais, como crueldade e tortura, defensáveis pelos
Direitos Humanos. Entretanto, em casos de exclusão social, os princípios seriam
escassos e apresentariam alguma controvérsia moral (TEALDI, 2005).
O problema da Justiça como princípio prima facie foi sua desvinculação com o
direito legal e o direito moral. Por apresentar, nesse princípio uma posição confusa
frente aos Direitos Humanos, foi fortemente criticado por conceituar o princípio de
forma abstrata, já que outros autores já haviam trabalhado no conceito como John
Rawls (TEALDI, 2005).
O bioeticista brasileiro Volnei Garrafa considera a bioética principialista
incapaz e insuficiente na abordagem de conflitos que ocorrem no Hemisfério Sul,
que, em sua maioria, compreende países pobres e com problemas persistentes que
diferem dos países do Hemisfério Norte, tais como: exclusão social, discriminação,
aborto e vulnerabilidade (GARRAFA, 2005).
Garrafa discute sobre a conotação original da bioética principialista como uma
questão de ética global, isto é, uma ética de preservação do planeta, de benefícios
para o futuro da humanidade e de proteção contra a destruição da biodiversidade e
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do ecossistema. Mas o princípio da autonomia foi maximizado em relação aos outros
três princípios, tornando-se uma espécie de superprincípio, considerando seu
hiperdimensionamento com a indústria de “consentimentos informados” (GARRAFA,
2005).
Na América Latina, durante a década de 90, estudiosos da bioética
observaram que a bioética principialista não dava conta dos problemas emergentes
diante do mundo globalizado. Os quatros princípios como proposta universal de
solução de dilemas éticos não se adequavam ao contexto cultural e social. Dessa
forma, eram sabidamente insuficientes para: “análise contextualizada de conflitos
que exigiam flexibilidade para determinada produção cultural; o enfrentamento de
macroproblemas bioéticos persistentes ou cotidianos enfrentados por grande parte
da população de países com significativos índices de exclusão social, como o Brasil
e outros países da América Latina” (GARRAFA, 2005, p.130). Apesar das críticas, o
check list principialista se adequava a alguns conflitos do Hemisfério Sul.
Entretanto, as insuficiências da teoria principialista foram propícias para o
surgimento de novas perspectivas e abordagens éticas que englobariam a
problemática dos países do Sul, principalmente na América Latina, entre elas, a
Bioética da Proteção (dos excluídos sociais, dos mais frágeis e desassistidos) e a
Bioética da Intervenção, propondo uma aliança com o lado mais frágil da sociedade:
“reanálise de diferentes dilemas, entre os quais: autonomia versus justiça/equidade,
benefícios

individuais

versus

benefícios

coletivos,

individualismo

versus

solidariedade, omissão versus participação e mudanças superficiais versus
transformações concretas e permanentes” (GARRAFA, 2005, p. 130). A discussão
surge numa abordagem pluralista baseada na complexidade dos fatos e da
realidade de sociedades excluídas principalmente no Hemisfério Sul (GARRAFA,
2005).
Para Schramm, Palácios e Rego (2008), a persistência e aplicação do modelo
principialista possui empregabilidade na análise de conflitos éticos em sociedades
seculares e democráticas, onde existe uma pluralidade moral. O modelo de
princípios prima facie possui valor metodológico, ou seja, a ponderação dos
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princípios, como riscos e benefícios, auxilia em muitos casos na tomada de decisão
acerca de questões complexas, tais como estudos envolvendo novos fármacos.
Entretanto, os modelos e os paradigmas estabelecidos pelo principialismo podem
tornar-se problemáticos diante de novas situações de conflitos, como em pesquisas
na área biomédica realizadas em países que utilizam regimes ditatoriais, como no
caso de alguns países africanos. Ou em países “nos quais os agentes morais
envolvidos (pesquisadores, membros de comitês de ética em pesquisa, sujeitos de
pesquisa etc) não possuem desenvolvimento moral necessário para que o agente
seja eticamente competente para enfrentar os conflitos envolvidos” (p.368), como no
caso de países latino-americanos.
O modelo da ética biomédica (principialista) constitui um referencial ético. No
Brasil, por exemplo, os princípios prima facie atuam como base na fundamentação
da Resolução 466/2012, a qual regulamenta pesquisas envolvendo seres humanos,
mediante consentimento livre e esclarecido dos sujeitos competentes pesquisados.
Entretanto, quando essas pesquisas envolvem questões de saúde pública, o
principialismo parece não ser o mais apropriado. Sua aplicação em questões que
dizem respeito às populações, atribui direitos como os observados no âmbito
individual, desconsiderando a existência de desigualdades entre populações e entre
cidadãos, sociedades, etnias e regiões (Schramm, Palácios e Rego, 2008; Brasil,
2012).
Aluisio Serodio buscou mostrar a teoria principialista não como um
“Paradigma Principialista” na bioética, mas utilizá-la como uma ferramenta
educativa, buscando utilizar seus aspectos positivos e negativos. Discute o
Principialismo como ferramenta de trabalho na abordagem de problemas morais. Os
princípios prima facie são de importância incontestável no campo da bioética,
entretanto o princípio de justiça exige maior detalhamento e apresenta uma maior
problemática na sua equalização, junto com os demais princípios (SERODIO, 2008).
Diante da afirmação de que a Ética Biomédica (Principialismo) deve ser visto
como uma ferramenta deontológica, partindo de princípios universais para
materialização dos dilemas morais propriamente discutidos, ele deveria ser
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encarado de maneira flexível juntamente com o pluralismo de ideias e opiniões
contrárias que surgiram posteriormente. Um dos problemas da abordagem
principialista para os problemas de saúde pública surgem principalmente com a
complexidade na especificação do princípio da justiça e na natureza dos desafios da
saúde pública que ocorrem no Brasil. Neste país, existem dificuldades para dar
conta de um atendimento universal em um país continental com tantas diferenças
sociais. Serodio defende uma bioética nacional, a partir de uma melhor forma de
proteção para os vulnerados que permita intervir positivamente no social, através da
educação (SERODIO, 2008).
Para Pellegrino (1995), defensor da ética das virtudes, o principialismo aborda
uma compreensão intuitiva do bem ou prima facie de princípios detectáveis por
pessoas (agentes) com conhecimento moral, mas não há uma democracia
participativa ou uma educação global em âmbito universal. A prática moral deve ser
hierarquizada através da ponderação dos princípios. Não existindo uma hierarquia
entre os princípios, não se pode aplicá-los de modo a tornar os atos humanos em
atos moralmente corretos. O autor aborda em seu artigo as forças e as fraquezas da
ética das virtudes, defendendo que a natureza de todo e qualquer ato, desde a sua
execução à sua consequência, está relacionada ao caráter do agente moral.
Para o autor, uma pessoa virtuosa pratica o bem. Ela é o agente que pratica
o que é moralmente bom. Na prática virtuosa da ética profissional, o relacionamento
de cura existente entre profissional de saúde e paciente tem como finalidade o bem
do paciente, ou seja, a cura. A saúde é um bem, o qual as pessoas ou agentes
aspiram alcançar. Para tanto, há necessidade da beneficência. Existe o
compromisso do profissional de saúde, em qualquer etapa, em restabelecer a
saúde, atuando da melhor forma em razão dos interesses do paciente, ou seja,
praticar o bem para o paciente. A virtude é um traço do caráter. É o que torna a
pessoa ou agente virtuoso a agir virtuosamente. Compreende uma teoria baseada
na beneficência, segundo a qual o profissional deve agir sempre em função do bem
do paciente e das suas virtudes, respeitando e considerando que o paciente em
certas condições possui autonomia reduzida. Assim, deve-se aplicar a teoria da
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virtude e mais apropriada em favorecer um bem maior como finalidade (Pellegrino,
1995).
A bioética principialista (principialismo), mesmo com as críticas formuladas
por seus opositores, está bem fundamentada para tratar de diversas questões.
Assim como as outras teorias bioéticas possuem suas críticas e seus pontos fracos,
até o presente momento não encontramos uma única teoria que dê conta dos
diversos problemas bioéticos do mundo globalizado (BEAUCHAMP e CHILDRESS,
2002).
O principialismo é amplamente utilizado em questões éticas na area da
saúde. Consideramos que no presente estudo há questionamentos éticos, mas
diferentes das dicussões que envolvem discursos morais de maior repercurssão
social, tais como aborto, eutanásia, uso de células-tronco etc. Assim, para a análise
dos Aspectos Bioéticos das Análises Clínicas, será utilizada a Bioética Principialista
de Beauchamp e Childress. Essa apresenta uma pluralidade de princípios morais e
éticos e, no campo das ciências biomédicas, é tida como um referencial teórico nas
reflexões e debates na área da saúde. Os seus quatro princípios são amplamente
utilizados na análise de questões bioéticas que envolvam pacientes ou profissionais
de saúde. No laboratório de análises clínicas, o principialismo pode auxiliar na
reflexão de questões e problemas que o controle de qualidade já minimizou, mas
ainda não conseguiu solucionar.
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2.

METODOLOGIA DA PESQUISA
A partir de questionamentos levantados frente aos possíveis problemas éticos

que poderiam ocorrer no laboratório de análises clínicas, elaboram-se objetivos
gerais e específicos, com a finalidade de analisar a área dos exames laboratoriais e
a bioética. É sabido que há presença de erros frequentes nas fases laboratoriais,
que compreendem as fases pré-analítica, analítica e pós-analítica. Diante disso, foi
elaborado um plano de estudos, a fim de integrar as grandes áreas das ciências do
laboratório clínico com as questões bioéticas emergentes no campo das reflexões
éticas.
Em virtude desses questionamentos os objetivos iniciais traçados para este
estudo foram identificar e analisar, de forma geral, os problemas éticos que ocorrem
no laboratório de análises clínicas. Foi realizada uma análise dos problemas éticos
nas diferentes etapas do processo laboratorial. Como se trata de um processo
complexo

e

de

importância

fundamental

no

processo

diagnóstico

e

acompanhamento clínico e hospitalar, priorizamos tratar dos erros que ocorrem em
cada fase do processo, com aprofundamento na fase pré-analítica.
Objetivou-se, assim, seguir uma sequência na identificação dos erros que
ocorrem no laboratório de análises clínicas, com a intenção de caracterizar as
questões éticas envolvidas no processo.
A

partir

disso,

pretendeu-se

caracterizar

os

princípios

bioéticos

e

contextualizá-los nos problemas frequentemente observados nos estudos que
abordam erros nas fases do processo dentro do laboratório de análises clínicas.
Com a identificação da fase que possuía mais erros inerentes ao processo,
buscamos aprofundar as análises na fase pré-analítica, para, assim, aumentar a
colaboração do presente estudo.
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2.1

Método
O presente estudo foi realizado por meio de bases teóricas e conceituais.

Trata-se de uma revisão não sistemática da literatura, constituindo-se em uma
análise crítica dos trabalhos que abordam a temática nas análises clínicas e dos
trabalhos que avaliam os erros nas diferentes fases do laboratório, com posterior
reflexão.
A pesquisa bibliográfica foi realizada a partir de livros, artigos de periódicos e
teses e dissertações que abordassem o objeto da pesquisa, conforme explicitado
nos objetivos apresentados acima.

2.2

Pesquisa Bibliográfica
O levantamento bibliográfico para o presente estudo utilizou como fonte para

busca eletrônica as seguintes bases de dados: BVS (onde estão contidas as bases
Lilacs, SciELO, Medline), PubMed, e Scopus. A estratégia de busca agrupava os
descritores de forma a recuperar os documentos de maior relevância.
O levantamento bibliográfico foi realizado com a validação dos descritores no
DeCS (Descritores em Ciências da Saúde, da BVS – Biblioteca Virtual em Saúde) e
MeSH (Medical Subject Headings, da PubMed - National Library of Medicine - USA),
em português e inglês. Os descritores utilizados foram: Bioética (Bioethics), Erros de
Diagnóstico (Diagnostic Errors), Testes Diagnósticos de Rotina (Diagnostic Tests,
Routine), Laboratory Medicine (Medicina Laboratorial), Reações Falso Positivas
(False Positive Reactions), Testes Laboratoriais (Laboratory Test), Serviços de
Laboratório Clínico (Clinical Laboratory Service), Accreditation (Acreditação), Erros
Médicos (Medical Errors), Ética Médica (Ethics, Medical) e Ética (Ethics). Foram
utilizadas os descritos individualmente, combinados dois a dois, e combinados até
três descritores na busca bibliográfica.
Nas bases de dados BVS, PubMed e Scopus, foram utilizadas as seguintes
combinações: [SEARCH][all fields] “bioethics” AND “diagnostic erros”; “bioethics”
AND “diagnostic tests routine”; “bioethics” AND “laboratory medicine”; “bioethics”
AND “false positive reactions”; “bioethics” AND “laboratory test”; “ethics” and

ERROS LABORATORIAIS: UMA ANÁLISE BIOÉTICA

40

“diagnostic erros”; “ethics” AND “diagnostic tests routine”; “ethics” AND “laboratory
medicine”; “ethics” AND “false positive reactions”; “ethics” AND “laboratory test”;
“ethics medical” AND “diagnostic erros”; “ethics medical” AND “diagnostic tests
routine”; “ethics medical” AND “laboratory medicine”; “ethics medical” AND “false
positive reactions”; “ethics medical” AND “laboratory test; “ethics” AND “diagnostic
erros” AND “diagnostic tests”; “ethics” AND “diagnostics tests routine” AND
“laboratory medicine”; “ethics” AND “Accreditation” AND “clinical laboratory service”.
Os artigos julgados de interesse para leitura foram baixados no Portal Capes
e os que não foram encontrados no portal foram solicitados na biblioteca do IESC
(bibliotecário Roberto Unger) via COMUT (Programa de Comutação Bibliográfica) do
ibct (Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia).
Os artigos utilizados como fontes de erros na discussão foram os utilizados
por Correa (2008) e o mais atual foi sugerido em busca de artigos no portal capes.
Outros artigos foram garimpados nas referências bibliográficas de artigos com
informações pertinentes ao tema do estudo.
2.3

Critérios de Seleção e Exclusão dos Estudos
A primeira seleção dos artigos foi feita com base na avaliação e leitura do

título e resumo. Posteriormente, seguiu-se a leitura completa dos artigos.
Os artigos que possuíam em seus conteúdos estudos sobre os erros de
laboratório e os erros de diagnóstico foram selecionados para serem consultados.
Os que tratavam dos erros nas diferentes fases do processo laboratorial foram
selecionados e analisados frente à abordagem dos erros. Os artigos, também, foram
filtrados referente à abordagem da classificação do tipo de erro.
A exclusão dos estudos retornados da pesquisa bibliográfica foi feita com
resultados que envolviam no seu conteúdo formato de carta, estudo de caso,
estudos referentes a exames laboratoriais genéticos ou histopatológicos, exames de
diagnóstico por imagem ou a outros exames complementares não realizados no
laboratório de análises clínicas e estudos que fugiam totalmente ao assunto
abordado.
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3.

PROBLEMAS BIOÉTICOS E ANÁLISES CLÍNICAS
A bioética ocupa-se de diversas questões, tais como o início e fim de vida

(aborto e eutanásia), ensaios clínicos, uso de novas biotecnologias (células-tronco),
decisões clínicas, saúde pública, meio ambiente entre tantos outros.

A ética

biomédica envolve todas as áreas da saúde e, nesse contexto, consideramos o setor
laboratorial, que, dentro de sua estrutura complexa, é fundamental para a tomada de
decisão clínica, já que utiliza as amostras biológicas do paciente por diversos
profissionais que atuam nestas análises.
Princípios morais utilizados para solucionar problemas éticos e bioéticos na
relação médico-paciente podem ser estendidos para a relação profissionais da
saúde-paciente. Questões éticas decorrentes de exames laboratoriais podem
emergir diante de um processo que envolve muitos profissionais e muitas etapas,
podendo acarretar em dano ao paciente. Desses princípios, podemos considerar: a
veracidade, a confiabilidade, a privacidade e a fidelidade. Outras questões
importantes

estariam

relacionadas

à

autonomia,

consentimento

informado,

aconselhamento e problemas de justiça (BEAUCHAMP e CHILDRESS, 2002).
O laboratório de análises clínicas, como organização de saúde, possui
compromissos morais para com a sociedade a quem presta serviços. Regras morais
(não absolutas), tais como: integridade de conduta (honestidade, objetividade e
transparência), respeito pelas pessoas (respeito e proteção à autonomia,
imparcialidade, lealdade, respeito pelos subordinados e outros profissionais) e
responsabilidade social (fazer o bem e não o mal, responsabilidade pública,
obediência a leis e regulamentos e eficiência). Podemos observar que essas regras
estão contidas nos princípios da bioética principialista (SHAMOO, 2009).
O laboratório de análises clínicas é uma área de especial preocupação dentro
do ambiente hospitalar, pois os resultados laboratoriais possuem grande influência
na tomada de decisão clínica. A qualidade do teste é extremamente importante e,
assim, as atividades dentro do laboratório devem ser precisas para reduzir os erros
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potenciais. Entretanto, esses erros existem, e, mesmo sendo aceitáveis, há a
preocupação de sua ocorrência (KALRA; KALRA e BANIAKI, 2013).
Questões éticas podem ser encontradas em diversos exames laboratoriais,
dentre esses: testes genéticos, pré-natal, testes imunológicos, ou nas etapas
laboratoriais. As questões éticas que podem emergir dos problemas mais gerais
envolvem confidencialidade, quando referente à divulgação do resultado; problemas
que envolvem a autonomia ou o consentimento informado na realização de exames
de pacientes internados ou inconscientes; problemas éticos que envolvam o
aconselhamento e a explicação do porquê de o exame estar sendo solicitado;
problemas na utilização de amostras estocadas sem previa autorização para
pesquisa; tempo de estocagem de amostras genéticas com possíveis resultados
falso-positivo ou falso-negativo; problemas que envolvam utilização da amostra
biológica, tais como resfriamento adequado, quantidade de amostra, coleta em tubo
adequado, perda de solicitação do exame, ou que infrinjam quaisquer dos princípios
utilizados na ética biomédica (NYRHINEN e LEINO-KILPI, 2000).
Nos testes imunológicos, podemos citar, como exemplo, o exame para
detecção do vírus da imunodeficiência humana (HIV). Este é um teste dicotômico
(seu resultado pode ser reativo ou não-reativo) que possui uma percentagem
mínima de erro. Nesse caso, apresenta um resultado falso-positivo ou falsonegativo. Esse tipo de resultado tem grande impacto na vida dos pacientes (HENRY,
2008).
No processo de análise bioética, podem-se enumerar os seguintes passos
para solução de questões e dilemas:
1) Definição do problema;
2) Coleta e verificação das informações;
3) Identificação dos principais envolvidos (se houver);
4) Determinação de violação de alguma Lei e/ou código de conduta interna
do laboratório;
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5) Determinação do dano;
6) Definição das possíveis opções;
7) Tomada de decisão balanceando os quatro princípios da bioética
princialista;
8) Defesa da decisão.
(Adaptado de SHAMOO, 2009).
Com esses passos, podem-se exemplificar questões bioéticas no laboratório
de análises clínicas, em suas respectivas fases analíticas e os desafios a serem
solucionados.
É importante definir o problema e classificá-los no processo laboratorial, para
que se possa relacioná-los aos seu efeitos reais ou às sua potenciais consequências
para os pacientes, permitindo criar uma escala de relevância do dano e como lhes
dar solução (BONINI et al, 2002).
Plebani e Carraro realizaram dois estudos comparativos sobre os erros
encontrados no laboratório de análises em suas distintas fases (pré-analítica,
analítica e pós-analítica). A pesquisa foi realizada para avaliar o tipo e a frequência
das falhas ocorridas no Departamento de Medicina Laboratorial do Hospital
Universitário de Padova (Itália). Nesses estudos, os autores observaram que a fase
pré-analítica engloba a maior fração destas falhas (PLEBANI e CARRARO, 1997;
CARRARO e PLEBANI, 2007).
Falhas anteriores a descoberta e identificação do vírus HIV, na década de 80
do século XX, causou grande impacto e contribuiu com grandes avanços na área
das tecnologias médicas. A partir disso, bancos de sangue, em todo mundo,
passaram a fazer triagem de doenças, tais como: hepatite, sífilis, AIDS e doença de
chagas. Esses procedimentos tornaram-se prática de saúde pública. As Leis para
laboratórios de análises clínicas e bancos de sangue passaram a ser mais rígidas e
a fiscalização mais intensa (MURPHY e WALTERS, 1994).
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3.1

Aspectos Éticos nas Diferentes Fases do Exame Laboratorial
3.1.1 Fase Pré-Analítica
A fase pré-analítica possui uma questão primordial referente ao médico

solicitante, referente aos casos em que existem dúvidas sobre quais testes solicitar.
Nesse caso, deve-se atentar para os critérios da sensibilidade, especificidade, valor
preditivo positivo, confiança, de modo a não causar prejuízo ou dano ao paciente.
Para adiante, então, solicitar numa investigação mais apurada, utilizar exames
invasivos ou os testes chamados padrão-ouro, ponderando os princípios da ética
biomédica, principalmente a beneficência e a não-maleficência (WILKEN, 2003).
Segundo Bonini et al (2002), a maioria dos problemas que ocorrem nos testes
laboratoriais acontecem na fase pré-analítica. Em sua revisão da literatura,
constataram que os avanços tecnológicos e as melhorias no desempenho do
laboratório não resultam automaticamente numa redução dos erros, sejam eles de
espécie analítica ou organizacional. Verificaram também que as falhas mais comuns
ocorrem com as amostras biológicas, isto é, líquidos biológicos colhidos, como, por
exemplo: sangue, urina, líquor, sêmen etc. Estas amostras se mostravam
hemolisadas4 (no caso de coleta sanguínea), insuficientes (quando coletadas de
forma incorreta ou em tubo não indicado para a análise), encontravam-se
coaguladas5 (não foi interrompido o processo de coagulação para obtenção de
plasma), continham identificações incorretas ou até mesmo tubos identificados sem
amostra biológica. Também, segundo a SBPC/ML:

4

Amostra de sangue venoso ou arterial onde ocorreu ruptura das hemácias com liberação de hemoglobina
(CORREA, 2008).

5

Amostra de sangue venoso ou arterial pode ter sido coletada incorretamente de forma que não se obteve o
plasma. Plasma é a parte líquida do sangue coletado com anticoagulante, separada das hemácias após
processo de centrifugação (CORREA, 2008).
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“Os erros laboratoriais já vêm sendo estudados há muitos anos.
Sabemos que as principais causas ocorrem na fase pré-analítica, sobre a
qual os laboratórios detêm menor controle. Felizmente, o número de
eventos adversos causados por erros laboratoriais é pequeno. Isto ocorre
por conta de barreiras existentes (dentro e fora do laboratório) que permitem
que o erro seja detectado antes de causar um dano. Ele não pode, no
entanto, ser subestimado, pois o laboratório não é um organismo isolado e
tem um papel a cumprir na cadeia de assistência à saúde” (SBPC, 2010,
p.1).

Amostras biológicas hemolisadas enviadas ao laboratório representam 4070% dos espécimes inadequados. A agitação vigorosa ou a forçação da entrada do
sangue no tubo através de uma agulha de grande calibre de uma seringa podem
fazer com que as células vermelhas se rompam, o que resulta em hemólise. Mesmo
em grau leve, a hemólise influencia resultados de testes de vários analitos (por
exemplo, lactato desidrogenase, LDH, creatina quinase-MB, CK-MB, potássio,
aspartato aminotransferase, TGO) por elevar seus níveis e, consequentemente,
podem não apresentar um quadro preciso do paciente. Isso pode ocorrer
principalmente em condições críticas, como no caso de pacientes internados em UTI
(SODERBERG et al, 2009).
A identificação incorreta pode resultar em atraso do diagnóstico, testes
adicionais, novas coletas de amostras, tratamentos indevidos e, em situações mais
graves, em casos de transfusões. Assim, a confirmação da identificação correta do
paciente e da sua amostra biológica é imprescindível (GREEN, 2013).
Amostras sanguíneas com volume insuficiente para anticoagulante nos tubos
de coleta podem causar coagulação. Para exames de hemograma, a coagulação
pode produzir falsas leucopenias, contagem baixa de células vermelhas e baixo
hematócrito, o que pode acarretar em nova coleta de sangue. Além disso, a
existência de micro-coágulos contribui para entupimento de aparelhos e atrasos no
processamento de amostras e relatórios (GREEN, 2013).
Problemas éticos que possam surgir nessa fase podem envolver testes
genéticos, anti-HIV, testes pré-natal e alguns testes imunológicos. Estas podem ser
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encontradas na seleção, organização e registro de exame, na orientação e
informação ao paciente e obtenção do seu consentimento, e na coleta da amostra.
Quanto à orientação, à informação e ao consentimento informado, os problemas
podem ser identificados com frequência quando envolve a realização de exames em
crianças, principalmente no que diz respeito à autonomia dessas (NYRHINEN e
LEINO-KILPI, 2000).
A coleta da amostra gera mais impacto e conflitos éticos quando envolve
exames invasivos para o fechamento de um diagnóstico, tais como biópsias ou
amniocentese. A seleção, organização e registro do exame envolvem a falha
humana e são etapas em que se encontra o maior número de falhas.
Para exemplificar as possíveis questões bioéticas na fase pré-analítica,
podemos citar: tratamento desigual para pacientes identificados como portadores do
vírus HIV; identificação trocada de tubos de coleta pelo profissional; erros na
transcrição da requisição do exame quando o teste é solicitado com a caligrafia não
legível do solicitante.
Com o intuito de minimizar os problemas ocorridos nesta fase , a SBPC/ML
indica em sua recomendação para a fase pré-analítica controles mais rígidos. Com a
finalidade de prevenção de erros já relatados em estudos anteriores.
As boas práticas e os requisitos de acreditação auxiliam muito na prevenção
de erros. Desta forma, a PALC, através de iniciativas da SBPC/ML, tenta viabilizar
para os laboratórios clínicos através de ações educativas, para a melhoria no
atendimento e segurança do paciente.

3.1.2 Fase Analítica
Esta fase contém um percentual baixo de problemas. Quando ocorrem falhas,
a maioria está relacionada a armazenamento inadequado das amostras,

na

conferência dos resultados liberados por aparelhos ou problemas técnicos nos
aparelhos ou kits. Muitos destes resultados errôneos, como os falso-positivos ou
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falso-negativos, acontecem devido à armazenagem inadequada da amostra ou
utilização (BONINI et al, 2002).
Nesta etapa, é muito importante a aplicabilidade do uso dos controles de
qualidade (interno e externo) para validação dos aparelhos e dos resultados
liberados. O laboratório de análises clínicas foi a especialidade da saúde pioneira
com o controle de qualidade, que foi introduzido pela primeira vez em 1950 por
Levey e Jennings. As atividades realizadas na etapa analítica são precisamente
definidas e descritas e, portanto, controláveis. Assim, o laboratório nesta fase possui
elevado percentual de reduzir e evitar erros (KALRA, KALRA e BANIAKI, 2013).
Entretanto, quando as falhas ocorrem na fase analítica podem ser corrigidas a
tempo ou passarem despercebidas. Alguns exemplos que podem ocorrer são: mal
funcionamento do aparelho, interferência no processamento da amostra ou falhas
não detectadas no controle de qualidade interno. Estas ocorrências devem ser
reportadas quando detectadas ao profissional responsável para providências e
prevenção de futuras falhas (DA RIN, 2009).
Cuidados refinados devem ser tomados mesmo com a baixa incidência de
problemas nesta fase, devido à grande automação dos procedimentos laboratoriais.
Comparativamente, como ocorre com a área da aviação na prevenção de riscos, as
mesmas medidas devem ser tomadas no setor laboratorial para que o paciente não
seja prejudicado (NUTTING et al, 1996).
Em pesquisa realizada por Nutting et al (1996), as falhas que ocorrem nesta
fase, mesmo que correspondam a menos de 15% dos erros, podem acarretar efeitos
danosos para os pacientes em menos de 18%. Como, por exemplo, um falso
negativo para teste de HIV com diagnóstico liberado; ou erro analítico no tempo de
protrombina para pacientes que fazem uso de anticoagulantes orais, que podem
causar desconfortos com aparecimentos de hematomas (NUTTING et al, 1996).
Segundo, recomendações da SBPC/ML:
“A tarefa de revisar ou introduzir novas tecnologias ou novos
métodos no laboratório clínico é de responsabilidade dos profissionais que
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atuam na liderança da área técnica, em conjunto com os administradores.
Todos trabalhando em equipe para assegurar elevados padrões de
qualidade ao novo serviço a ser prestado” (SBPC/ML, 2010,p. 17).

Tal fato, vai ao encontro do princípio da beneficência, que pretende, com os
melhores serviços, prestar o melhor atendimento ao público em geral, ou seja, à
sociedade.
Em contraponto, a tarefa de revisar ou introduzir novas tecnologias ou novos
métodos no laboratório clínico é de responsabilidade dos profissionais que atuam na
liderança da área técnica, em conjunto com os administradores. Todos trabalhando
em equipe para assegurar elevados padrões de qualidade ao novo serviço a ser
prestado. Neste ponto, refere-se ao princípio da justiça, o qual preza pela melhor
utilização do recurso público ou privado para atender ao âmbito da sociedade que
necessita da assitência medico-hospitalar.
A armazenagem incorreta pode levar a sérios problemas com amostras
únicas, como, por exemplo, o armazenamento de sangue de cordão umbilical ou
amostras ‘nobres’ (de difícil coleta ou obtidas através de procedimentos invasivos)
como líquor (punção da medula espinhal), líquido pleural (punção do líquido contido
na pleura que envolve os pulmões), líquido amniótico (punção da cavidade uterina
na grávida); punção arterial; entre outras. Outro fator seria a utilização e a realização
de exames a longo prazo nessas amostras. A confiabilidade e a precisão dos
resultados podem ser afetada (NYRHINEN e LEINO-KILPI, 2000).
Outro problema encontrado nessa fase seria a sensibilidade e especificidade
do teste laboratorial somado ao descuido dos profissionais que realizam o teste,
levando a incidência de falso-positivos ou falso-negativos. Este fato pode ser visto
como negligência e gerar sofrimento emocional ao paciente, o que muitas vezes
acarreta ações judiciais. Um teste falso-positivo para HIV (resultado positivo para um
paciente que não possui a doença), por exemplo, poderá causar danos psicológicos.
Assim como o teste falso-negativo para HIV implicará o atraso para o tratamento.
Outro teste que que pode gerar repercussão no resultado errôneo são os testes
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genéticos que determinam a possibilidade ou não de doença grave (NYRHINEN e
LEINO-KILPI, 2000).
As falhas devem ser identificadas quanto a sua natureza (fase em que
ocorreu) e o problema. Com esses dados e de posse do impacto causado no
cuidado do paciente, medidas preventivas podem auxiliar na prevenção de futuros
problemas. Resultados liberados para o paciente, como falso negativo de HIV
(AIDS), falso positivo de Beta HCG (gravidez), ou falso negativo de cultura urinária,
causam grande dano ao paciente, pois atrasam o diagnóstico ou causam
desconforto entre os profissionais envolvidos, como no caso do falso positivo de
gravidez quando da realização de exames complementares (p. ex. ultrassonografia)
(NUTTING et al, 1996).
Uma questão bioética importante, ocorreu em 2004, no Maryland General
Hospital, em Baltimore, Maryland, EUA. Alguns pacientes recorreram à justiça,
alegando que, no período de um ano, centenas de outros pacientes receberam
resultados incorretos de HIV e hepatite, mas não foram informados sobre tais erros.
Alguns pacientes eram HIV positivos e receberam resultados negativos (falsonegativo) e outros pacientes HIV negativos receberam resultados positivos (falsopositivo). O controle de qualidade falhou e os testes foram liberados sem
conferência e nenhuma medida corretiva foi tomada. Após a divulgação do fato, o
diretor laboratorial foi demitido (THE BALTIMOR SUN, 2004).

3.1.3 Fase Pós-Analítica
A fase pós-analítica envolve o produto final do laboratório, ou seja, o resultado
ou laudo laboratorial propriamente dito. Nesta fase, o resultado do teste pode ser
transmitido através de dados em rede ou manualmente. Também estão relacionados
a esta fase o armazenamento dos resultados, a utilização e a interpretação dos
laudos.
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Quando falhas são detectadas nesta fase, podem ocorrer através de erros de
digitação e formatação dos laudos ou na interpretação errônea dos mesmos. Os
problemas éticos que possam ser encontrados nessa fase podem estar envolvidos
na entrega de um resultado confirmado de doença grave diretamente ao paciente ou
entrega de qualquer resultado do paciente a terceiros sem prévia autorização
(NYRHINEN e LEINO-KILPI, 2000).
A perda de um resultado juntamente com o arquivamento incorreto do mesmo
impossibilita a rastreabilidade e a comparação para exames futuros. Implica em
nova coleta e estresse para o paciente que deverá retornar ao laboratório
(NYRHINEN e LEINO-KILPI, 2000).
Fator importante nesta fase é a comunicação de resultados e, neste caso,
regras como a privacidade, a confidencialidade, a fidelidade e a veracidade deverão
estar presentes, pois, o controle de danos ao paciente é uma questão vinculada à
beneficência. Mesmo que regulamentados e definidos nos códigos de ética
profissionais algumas condições como resultados de testes para HIV, testes
genéticos e outros testes que confirmem existência de doença grave deverão ser
entregues ao paciente pelo médico solicitante ou por equipe multidisciplinar para que
o mesmo receba as devidas orientações.
Principalmente com o advento da AIDS, condições estigmatizantes e
discriminatórias podem ser evidenciadas, além dos efeitos psicológicos que esta
doença ou outras graves e sem cura possam causar aos pacientes. O preparo e
treinamento de profissionais de determinadas especialidades se faz necessário para
a comunicação de resultados críticos que tenham grande impacto na vida dos
pacientes (BEAUCHAMP e CHILDRESS, 2002).
Um dos problemas encontrados nesta fase é a não notificação ao laboratório
pelo médico solicitante quando detecta algum problema do resultado incompatível
com a clínica do paciente. Então, o médico solicita novo teste em outro laboratório.
Das falhas laboratoriais de resultados liberados e o impacto observado na
evolução dos pacientes, Plebani e Carraro observaram que alguns poucos pacientes
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tiveram internação inapropriada em Cuidado de Terapia Intensiva, receberam
transfusão inapropriada, inadequada infusão de heparina, inadequada infusão de
eletrólitos, inadequada terapia com Digoxina e repetição exacerbada de testes
laboratoriais. Verifica-se diante destes dados que pacientes que possuem
acompanhamento constante através de exames de laboratório, como, por exemplo,
controle toxicológico de medicamentos, podem acabar com desfechos inadequados
por consequência da falha ou erro laboratorial (PLEBANI e CARRARO, 1997;
CARRARO e PLEBANI, 2007).
Problemas com liberação de resultados errôneos em que resulta na alta do
paciente e causa atraso no diagnóstico ou no tratamento adequado levanta questões
bioéticas importantes nos princípios da beneficência, não maleficência e justiça.
Nesses casos, estes princípios são violados, porque o paciente não é tratado
adequadamente (beneficência); permitem que o paciente acredite que a doença
esteja (não-maleficência) e, no caso de se detectar o erro ou a falha, a equipe
multidisciplinar do hospital deve fazer todo o possível para reverter o estado do
paciente para evitar outros danos (não maleficência); e, por fim, notificar o paciente
do problema ocorrido e reconhecer as falhas (autonomia) (KIMBERLEY et al, 2006).
Algumas questões éticas podem surgir sobre a utilização de dados
armazenados ou resultados de pacientes (dados secundários), sem sua prévia
autorização, mesmo que seja utilizado apenas o resultado numérico ou nominal,
sem explicitar qualquer dado pessoal do paciente. Esta conduta poderia ser
questionada com base no princípio do consentimento informado, da privacidade ou
da confidencialidade. Muitas pesquisas utilizam apenas os dados para o risco e a
probabilidade de uma determinada doença ocorrer numa dada coorte de indivíduos.
Para que estas pesquisas sejam realizadas, deve-se obter o consentimento e
manter um banco de dados de seguimento numa coorte voluntária para o estudo ou
pesquisa (NYRHINEN e LEINO-KILPI, 2000).
A utilização dos dados secundários em pesquisas científicas possui pouca
discussão científica. Comitês de ética em pesquisa (CEP), na maioria dos países,
exigem para realização das pesquisas que envolvem seres humanos, o
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consentimento informado, termo de confidencialidade dos dados, submissão a um
comitê de ética em pesquisa, estar de acordo com o protocolo da pesquisa etc.,
para, assim, garantir a integridade dos sujeitos pesquisados dentro de princípios
éticos pré-estabelecidos nas legislações do país onde será realizada a pesquisa.
Todavia, para o uso de dados secundários não há impedimentos legais para a
realização desses estudos (BRASIL, 2012).
Nos EUA, há algumas restrições para uso de registros de dados de pacientes
a serem utilizados em pesquisas. Na Grã-Bretanha, a National Health Service (NHS)
implantou regras para a utilização de dados secundários, desde que o pesquisador
submeta o projeto ao comitê de ética em pesquisa, comprometendo-se a zelar pela
privacidade,

confidencialidade

e,

havendo

necessidade

do

consentimento

autorizando, o uso de dados armazenados. Tais exigências têm como finalidade
garantir a utilização ética dos dados e registros dos pacientes, os quais se tornariam
dados de pesquisa (DAMSCHRODER et al, 2007; WHITLEY, 2009).
No Brasil, a Resolução 466 (2012) regulamenta as pesquisas envolvendo
seres humanos fundamentada nos principais documentos internacionais, ”o Código
de Nuremberg, de 1947, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, a
Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos, de 2005, e outros
documentos afins” (BRASIL, 2012, p.1), baseada nos princípios da ética bioética
(principialista), visa a proteger e a assegurar os direitos e deveres dos sujeitos de
pesquisa. Entretanto, essa resolução não trata em seu conteúdo sobre as pesquisas
realizadas com base de dados secundários. Existem, normatizações locais como
Resolução Normativa nº1 de 1997, criada pelo CEP do grupo de pesquisa e pósgraduação do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Esse documento determina que
os pesquisadores apresentem parecer de aprovação dos seus projetos pelo CEP
para, assim, terem autorização para acessar dados dos prontuários (como por
exemplo, resultados de testes laboratoriais) de pacientes. Essa Resolução
Normativa contempla a privacidade e confidencialidade dos dados dos pacientes e
define a utilização dos registros apenas para a pesquisa autorizada (UFRGS,
R.N.1/97).
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Outra questão sobre dados armazenados é sua segurança e a transmissão
de informações via internet. O uso da tecnologia facilita e agiliza a atividade dos
profissionais de saúde, mas pode colocar em risco a privacidade e a
confidencialidade dos dados, devido à possibilidade de extravio ou dano da
informação. As causas possíveis deste dano podem ser ações de hackers, vírus ou
problemas com software (RAJPUT e BEKES, 2002).

3.1.4 Comunicação de Resultados
A comunicação de resultados de testes laboratoriais podem definir um
diagnóstico para o médico e para o paciente. A relação médico-paciente ou
profissional de saúde-paciente está pautada na comunicação direta entre ambas as
partes. A comunicação favorece e permite acesso às informações particulares.
Enfim, ela contribui para um desfecho com a finalidade de cumprir o objetivo de
interesses mútuos.
Uma boa comunicação entre médico e paciente facilita a divulgação dos
resultados laboratoriais. O médico coloca à disposição do paciente todas as
informações acerca dos resultados dos testes e as formas de tratamento. Cabe ao
paciente a escolha e a decisão de seguir as recomendações para restabelecimento
da sua saúde. A informação e o aconselhamento terapêutico minimizam danos
psicológicos e podem auxiliar a relação de confiança (STREET JR, 2013).
O pesquisador Street Jr. (2013) propõe quatro passos para a comunicação de
resultados e a melhora do sofrimento do paciente: identificar o resultado do estado
de saúde e o mecanismo para sua melhoria; comunicar um caminho através do qual
o paciente poderá melhorar seu estado de saúde; comunicar medidas adequadas
para obter melhora do estado de saúde a curto ou a médio prazo; e, desenvolver
intervenções a partir da comunicação que estimulem o mecanismo para a cura ou
restabelecimento da saúde do paciente (p. 287).
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Os profissionais de saúde lidam com pacientes de diferentes religiões ou
crenças, nível socioeconômico, nível sociocultural, escolaridade etc., sendo que
esses fatos podem determinar a comunicação mais adequada para que o paciente
tenha uma compreensão satisfatória dos resultados, objetivando, assim, alcançar
adesão ao tratamento e restabelecimento da saúde. No caso de más notícias, os
profissionais devem atuar de forma a orientar sobre as alternativas de tratamento
existentes, para que o paciente possa tomar as decisões mais adequadas para sua
vida (VAN DALEN, 2013).
Para Street Jr e De Haes (2013) as habilidades na comunicação para
profissionais de saúde devem ser treinadas durante a formação profissional. Eles
sugerem sete funções para a comunicação de resultados que compreendem a
coleta de informações do paciente, prestação de informações, tomada de decisões,
resposta às emoções, gerenciamento das incertezas e habilitar a autogestão do
paciente. Esse último podemos compreender como o respeito à autonomia do
paciente.

3.2.

Aspectos Analisados nas Diferentes Fases do Processo Laboratorial
Considerando os trabalhos selecionados que abordam os erros nas diferentes

fases do processo laboratorial, foi elaborada a tabela1:
Tabela 1: ESTUDOS DE ERROS EM LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS:
Dados da literatura sobre a frequência dos erros em percentual:
Autor/Ano Do Estudo
Nutting et
al., 1993

Plebani &
Carraro,
1996

Stahl et al.,
1992,1993,
1996

Wiwanitkit,
2000-2001

Carraro &
Plebani,
2006

Fase Pré-analítica

55,6%

68,2%

74,7%

84,52%

61,9%

Fase Analítica

13,3%

13,3%

16%

4,35%

15%

Fase Pós-analítica

31,1%

18,5%

9,3%

11,13%

23,1%

Fase Laboratorial /
Frequencia %
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Dos cinco (5) artigos avaliados, pode-se observar que a fase pré-analítica,
frente às outras fases, possui o maior índice de erros em todos os estudos. O único
estudo que apresentou percentual de erros maior, quando compradas isoladamente
às fases analítica e pós-analítica, foi o estudo de Stahl et al. com 16% frente a 9,3%.
Nos demais, foram observados maior percentual de erros na fase pós-analítica
quando comparada à fase analítica.
Os estudos foram realizados em momentos distintos da década de 90
(séc.XX) e da primeira década do século XXI. Na tabela, o ano em que o estudo foi
realizado encontra-se após o nome do autor. Neste período, não foram observados
grandes avanços nas tecnologias dos testes laboratoriais, mas passam a vigorar no
mundo todo leis mais rigorosas quanto à exigência dos controles de qualidade.
Os estudos de Nutting et al (1996), Stahl et al (1998) e Wiwanitkit (2001)
apontam que a fase pré-analítica apresenta maior percentual de erros dentre as
outras fases, respectivamente apontam um percentual de 55,6%, 74,7% e 84,52%.
Demonstram que a fase pré-analítica necessita de uma atenção especial.
Plebani e Carraro (1997) também observaram que a fase principal em
ocorrência de erros laboratoriais é a fase pré-analítica, com 68,2% do total de erros
analisados. Carraro repetiu o estudo realizado com Plebani (1996) em 2006,
utilizando a mesma metodologia, no mesmo Hospital. Encontrou um percentual de
61,9% de erros na fase pré-analítica, demonstrando pouca redução significativa,
após dez anos do primeiro estudo e um ligeiro aumento de erros percentuais nas
fases analítica e pós-analítica, como pode ser observado na tabela 2. Outro achado
interessante observado por Carraro foi a introdução dos sistemas informatizados de
solicitação e liberação de exames, que contribuiu para a redução de alguns erros,
mas não solucionou outros, como troca de pacientes, considerado uma falha
humana.
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Tabela 2: Comparação entre os dados de 1996 e 2006 do estudo realizado por
Plebani e Carraro:
Etapas de detecção
do erro

Frequência relativa,
%
1996

2006

Fase Pré-analítica

68.2

61.9

Fase Analítica

13.3

15

Fase Pós-analítica

18.5

23.1

Fonte: Adaptado de PLEBANI e CARRARO, 2007.

Considerando que a tecnologia laboratorial não teve evolução considerável,
quando comparada ao início da década de 1950, e que as exigências mundiais
referentes aos controles de qualidades, em todas as fases do processo laboratoriais,
aumentaram suas exigências e fiscalizações, juntamente com a redução dos erros
pré-analíticos, a repetição do estudo demonstra que os laboratórios clínicos ainda
têm muito que evoluir no controle e na qualidade do processo laboratorial como um
todo, para poder ser avaliado, como observado na tabela 3, a qual especifica o tipo
de erro na fase do processo laboratorial.
Importante observar no estudo de Plebani e Carraro, que os autores incluíram
o parâmetro de amostras contaminadas no parâmetro de amostras coletadas
incorretamente. Os autores especificaram, para este parâmetro, erros como,
amostra coletada em heparina (anticoagulante) quando a amostra deveria ter sido
coletada em citrato de sódio (anticoagulante). Nesse caso, o erro foi acentuado
quando a amostra foi transferida para o tubo correto, o que provocou sua
contaminação (PLEBANI e CARRARO, 1997).
Todos esses fatores de erros laboratoriais, listados na tabela 3, quando
detectados, podem gerar rejeição da amostra, o que acarreta dano direto ao
paciente. Tais danos podem ser categorizados de duas formas. Aqueles de natureza
psicológica, tais como ansiedade, insatisfação e insegurança para o paciente ou
para o médico; e aqueles de ordem prática, como solicitação de recoleta e
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locomoção.
Tabela 3: ESPECIFICAÇÃO DOS ERROS LABORATORIAIS ENCONTRADOS NOS
ESTUDOS DE 1996 E 2006.
Etapas de detecção do erro

Erros encontrados
Plebani & Carraro,
1996
No.
%

Erros encontrados
Carraro & Plebani,
2006
No.
%

Fase Pré-analítica
Erro na identificação do paciente
5
2.6
14
8.8
Especificação errada da unidade
36
19.0
hospitalar
Requisição médica perdida
34
18.1
3
1.9
Requisição médica mal interpretada
6
3.2
2
1.3
Tubo inadequado
5
2.6
13
8.1
Amostra coletada incorretamente
4
2.1
1
0.6
Amostra coletada por via de infusão
39
20.6
3
1.9
Preenchimento errado do tubo
21
13.1
Tubo vazio
11
6.9
Amostra não refrigerada
3
1.9
Tubo de amostra não coletada
5
3.1
Erro de tempo no teste para Digoxina
1
0.6
Erro na solicitação do teste
12
7.5
Conflito na comunicação de dados
6
3.8
Check-in não realizado no sistema
4
2.5
laboratorial
Subtotal
129
68.2
99
61.9
Fase Analítica
Erro aleatório no equipamento
5
2.6
3
1.9
Falta de especificidade do método
4
2.1
Equipamento com desempenho
16
8.5
inaceitável
Imprecisão analítica
21
13.1
Subtotal
25
13.3
24
15
Fase Pós-analítica
Esquecimento de Correção de falhas
9
4.8
Erro de digitação
5
2.6
Tempo de resposta excessivo
6
3.2
2
1.3
Falha na comunicação de resultados
15
7.9
32
20
Falha de comunicação interna do
3
1.9
laboratório
Subtotal
35
18.5
37
23.1
Fonte: Adaptado de PLEBANI e CARRARO, 1997, e CARRARO e PLEBANI, 2007.

Do estudo de Nutting et al (1994), foi elaborada a tabela 4, que apresenta
erros laboratoriais importantes, os quais geraram impacto significativo na assistência
do paciente. Testes laboratoriais como HIV e teste de gravidez, como no caso
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apresentado como falso negativo e falso positivo, respectivamente, repercutem tanto
na assistência como no psicológico do paciente. Também repercutem e têm
implicações na saúde pública, pois um diagnóstico tardio de uma doença
contagiosa, além de retardar o tratamento do paciente, pode causar a infecção de
mais pessoas. A expectativa de uma gravidez desejada, por exemplo, com o
resultado falso positivo, pode trazer consequências psicológicas ao paciente.
Tabela 4: O impacto significativo de problemas na assistência ao paciente:
PROBLEMA
RELATADO

NATUREZA E FONTE DO
PROBLEMA

IMPACTO NA
ASSISTÊNCIA AO
PACIENTE

HIV

Falso Negativo

Laboratório de referência;
erro analítico

Diagnóstico tardio

Teste De
Gravidez na
Urina

Falso Positivo

Laboratório de referência;
resultado inconsistente

Exame de ultrassom
realizado

Atraso no relatório
de um teste que
demanda resultados
rápidos

Laboratório de referência;
erro pós-analítico

Paciente hospitalizado
por hipocalemia

Cultura de urina

Falso Negativo

Laboratório de consultório
médico; erro pós-analítico
(resultado interpretado de
forma errônea por
enfermeira)

Atraso no tratamento

Cultura de fezes

Atraso no resultado
para infecção de
Campylobacter

Laboratório Hospitalar; erro
pós-analítico (atraso na
entrega do resultado)

Atraso no tratamento e
hospitalização
prolongada

Intervalo terapêutico
deturpado pelo
laboratório

Laboratório de referência;
erro analítico

Desenvolvimento de
hematoma

Resultado tardio

Laboratório de referência;
erro pós-analítico

Atraso no ajuste da
dosagem de varfarina

TESTE

Potássio

Tempo de
Protrombina

Fonte: Adaptado de NUTTING et al, 1996.

Outros relatos de problemas encontrados na tabela 4, que acarretam atraso
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no tratamento do paciente, ocorrem no exame de cultura de urina, tempo de
protrombina e cultura de fezes, sendo que os dois primeiros foram erros ocorridos
na fase pós-analítica e o último na fase analítica. Como visto anteriormente, os erros
da fase analítica ocorrem em menor frequência e muitos deles, quando possuem
seu resultado verificado por profissional habilitado e treinado, podem ter falhas
corrigidas. Os erros que ocorrem na fase pós-analítica muitas vezes são mais
difíceis de serem minimizados, pois o resultado errado já pode estar nas mãos do
paciente.
Vimos que na atual era “hi-tech” da medicina, a eficiência, a sofisticação
tecnológica e a inovação fazem parte da realidade dos laboratórios de análises
clínicas. Em um momento cuja demanda na área da saúde cresce em números a
cada ano, as relações entre profissionais de saúde, laboratórios de análises clínicas
e o ambiente hospitalar possuem um contato breve com o paciente, devido às
dificuldades enfrentadas para atende à demanda. A relação médico-assistente,
laboratório e paciente deve ser pautada em confiança e na expectativa da cura. Os
principais valores éticos que permeiam o universo da saúde são os princípios da
bioética principialista (autonomia, beneficência, não maleficência e justiça)
(Wijeratane e Benatar, 2010).
Esses princípios morais colocam grande ênfase no agente que executa ações
tais como o profissional que processa o teste laboratorial e o responsável, um
profissional habilitado, que assina os resultados laboratoriais. Esse profissional
frente à sociedade e aos seus pares deve executar ações corretas

dentro do

conceito de virtude ética. Por isso, o responsável técnico do laboratório possui a
responsabilidade pelos possíveis danos causados ao paciente, em função de falhas
no exame laboratorial e pelas falhas dos demais profissionais que estão sob seu
comando.
A questão da interface entre ética e bioética com o laboratório de análises
clínicas tem de ser considerada com importância, pois os erros laboratoriais vistos
acima, nas diferentes fases do processo laboratorial, podem causar impactos
danosos e gerar problemas na assistência e no tratamento do paciente.
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Através da tabela 4, podemos observar, em seis testes laboratoriais, com um
problema cada um, e considerando que o teste de protrombina foi relatado com dois
problemas, totalizam-se sete problemas, que tiveram impacto significativo na
assistência do paciente. Desses problemas, quatro ocorreram em decorrência de
falhas na fase pós-analítica. Todos os problemas tiveram como impacto atraso no
tratamento do paciente, com exceção do teste de potássio, que mais gravemente
culminou numa internação indevida, possivelmente causando transtorno e malefício
ao paciente.
No presente contexto, o princípio de não-maleficência, mesmo sem intenção,
o erro no resultado laboratorial contrariou um dos princípios bioéticos de não fazer
mal. Os outros três problemas relatados se referiram à fase analítica, também
resultando em consequências para o paciente como desenvolvimento de hematoma
e atraso no tratamento. E, referente ao teste de gravidez na urina, que causou
expectativa na mulher e submissão a um teste de ultrassonografia.
Nesse último caso, o profissional que solicitou o exame e o laboratório
deveriam ter orientado a paciente sobre a especificidade e sensibilidade do teste.
Não devemos esquecer neste ponto que o estudo foi realizado no ano de 1993. De
modo que, atualmente, testes mais específicos não relatam mais esse tipo de erro.
Esses problemas relatados referentes à fase analítica, referem-se ao princípio de
não-maleficência e de beneficência. No teste de urina para detecção de gravidez,
tanto o solicitante do teste quanto o laboratório deveriam ter orientado melhor a
paciente, na medida em que conhecer a falibilidade da técnica empregada naquela
época, poderia fazer bem a paciente, em consonância com o princípio da
beneficência.
Os impactos observados na assistência ao paciente através da tabela 4
poderiam ter tido um desfecho menos impactante através da comunicação entre os
profissionais de saúde e na orientação do paciente sobre os possíveis impactos de
erro inerente à técnica laboratorial, justificando os atrasos, mantendo sempre uma
relação de confiança e veracidade. Essas atitudes podem minimizar impactos
negativos e facilitar a compreensão dos problemas pelo paciente.
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Do estudo de erros encontrados no laboratório, realizado por Plebani e
Carraro, em dois períodos diferentes (1996 e 2006), podemos observar, na tabela 3,
o menor percentual de erros nas fases analítica e pós-analítica. Sabe-se que os
erros da fase analítica podem ocorrer devido à falibilidade da técnica, a erros
aleatórios, em função da sensibilidade e/ou especificidade do método, o
desempenho inaceitável do equipamento ou imprecisão analítica do teste. Sabemos
da obrigatoriedade da execução do controle interno toda vez que o equipamento for
executar uma bateria de testes, podemos, então, caracterizar esses tipos de erros
como referentes aos princípios de beneficência e não-maleficência. Pois esse tipo
de falha pode ser corrigida com a precisa execução dos controles de qualidade (CIQ
e CEQ), que devem ser utilizados exatamente para corrigir os erros previstos em
decorrência do uso do equipamento. Portanto, as falhas nessa fase podem ocorrer
por erro humano, porque é o operador (profissional humano) que comanda a
execução dos testes no equipamento.
Os erros da fase pós-analítica ocorrem em sua maioria por falha humana ou
por falta de revisão por profissional habilitado para as execuções em etapas
anteriores. Assim, as questões éticas que surgem nesta fase podem também ser
caracterizadas nos princípios de beneficência e não-maleficência, porque as falhas
de origem humana podem decorrer da falta ou ausência de virtude ética necessária
já que o erro pode causar dano ao paciente.
Problemas que podem ocorrer na fase pós-analítica advêm de resultados
laboratoriais considerados críticos e emitidos via rede de dados no ambiente
hospitalar. Esses dados críticos compreendem resultados de testes laboratoriais
com valores que indicam estado grave do paciente. Para minimizar os danos e
acelerar o tratamento adequado, a Joint Commission International (JCI) estabelece
padrões e sugere que o laboratório hospitalar informe, o mais breve possível, o
resultado ao profissional que solicitou o teste. Desta forma, as equipes trabalham em
conjunto e com rápida comunicação para o restabelecimento do estado clínico e da
saúde do paciente.
Assim como na fase pós-analítica, os erros encontrados na fase pré-analítica
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são oriundos da falha humana. Entretanto, é a fase em que observamos as maiores
taxas de erros. Isso ocorre em todos os estudos analisados. Talvez nesta fase os
erros sejam maiores, porque quando detectados inicialmente geram a rejeição do
material biológico e posteriormente a solicitação de uma recoleta, o que pode causar
pontos negativos na confiabilidade tanto do paciente quanto do profissional
solicitante do teste.
Das características éticas e bioéticas que estão relacionadas à fase préanalítica, podemos considerar as falhas humanas com relação aos princípios da
beneficência e da não-maleficência. Devemos considerar que todas as pessoas que
executam funções no processo laboratorial, desde a recepção do paciente até a
liberação do laudo final, independentemente da função exercida, devem ser
devidamente treinadas para atender ao paciente, ou seja, fazer-lhe o bem e não
causar mal. O paciente, ao solicitar serviços nos laboratórios de análises clínicas,
autoriza a coleta dos exames, já que o mesmo procurou o local por espontânea
vontade e decisão, respeitando o princípio da autonomia, seja no ambiente
laboratorial clínico ou laboratorial hospitalar.
A autonomia do paciente sempre deve ser respeitada

no ambiente

laboratorial, pois os resultados dos exames são confidenciais, a menos que
possuam divulgação autorizada. Os resultados são de propriedade do paciente,
devendo ser entregues ao mesmo ou à pessoa autorizada. Os resultados serão
normalmente comunicados ao profissional solicitante do teste, quando necessário
(por exemplo, em casos tais como HIV positivo), já que a responsabilidade de
comunicação dos resultados e orientação médica cabe ao profissional que requisitou
os testes. Os resultados dos testes laboratoriais, quando separados de todos os
dados que identifiquem o paciente, poderão ser utilizados para fins epidemiológicos,
demográficos, análises estatísticas e banco de dados, sempre mantendo o
anonimato. O laboratório tem a responsabilidade em garantir a privacidade dos
resultados e do paciente.
Os princípios virtuosos como a veracidade, confiabilidade, privacidade e
fidelidade devem ser respeitados pelo profissional que assina e que é responsável
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pela liberação do resultado. Assim é no responsável técnico que recai a
responsabilidade de todos os atos, sejam os corretos, sejam as falhas ou erros, no
qual incide a culpa, já que ele comanda todos os demais profissionais envolvidos no
processo laboratorial.
Como observado, na primeira fase do processo laboratorial, a fase préanalítica, é quando ocorre a maioria dos erros laboratoriais, considerando que seja a
fase que utiliza mais a ferramenta humana. Com base nos dados especificados no
trabalho de Plebani e Carraro (1997) e Carraro e Plebani (2007), foi elaborado o
quadro 1 para melhor compreender a interface entre a bioética principialista e os
erros na fase pré-analítica.
O único parâmetro não considerado neste momento foi o erro de tempo no
teste para Digoxina, pois foi detectado erro em apenas uma amostra, ou seja, 0,6%
dos itens avaliados, e o mesmo não foi avaliado no ano de 1997. Os demais
parâmetros que foram acrescentados à fase pré-analítica no ano de 2007 e tiveram
percentual de erro acima de 1% foram considerados no quadro.
Para uma análise mais profunda da interface bioética e dos erros nas análises
clínicas na fase pré-analítica, consideramos as seguintes características para os
princípios da bioética principialista:
- Autonomia: Autodeterminação, capacidade para agir e tomar as próprias
decisões; Assegurar que a autonomia e a privacidade do indivíduos estejam
protegidas;
- Não-maleficência: Minimizar ou evitar danos de qualquer espécie a qualquer
indivíduo;
- Beneficência: Contribuir para o bem coletivo e individual na sociedade;
Incentivar as pessoas a assumirem as suas responsabilidades referentes ao respeito
e aos direitos dos outros;
- Justiça: Prover acesso equânime aos recursos relevantes à saúde a
qualquer indivíduo de forma não discriminatória; Estar em conformidade e seguir a
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legislação nacional e internacional.
Quadro 1: Correlação entre a Bioética Principialista e os Erros Laboratoriais:
BIOÉTICA PRINCIPIALISTA /
PRINCÍPIOS
1. Respeito à Autonomia

ERROS LABORATORIAIS

Não foram identificados erros referentes a este princípio.
Erro na solicitação do teste;
Tubo inadequado;
Amostra coletada incorretamente;
Especificação errada da unidade hospitalar;
Tubo vazio;

2. Não Maleficência

Tubo de amostra não coletada;
Amostra não refrigerada;
Conflito na comunicação dos dados;
Check-in não realizado no sistema laboratorial;
Requisição médica mal-interpretada;
Requisição médica perdida.
Amostra coletada por via de infusão;

3. Beneficência
Preenchimento errado do tubo;
4. Justiça

Erro na identificação do paciente.

Fonte: Utilização dos dados de Plebani e Carraro, 1997, e Carraro e Plebani, 2007.

De acordo com os dados fornecidos no quadro 1, foi correlacionado o erro na
identificação do paciente como infração à autonomia, já que no ato do cadastro do
paciente para autorização consensual da coleta das amostras é recomendado, pelo
manual de coleta da SBPC/ML, a solicitação de alguma identidade do paciente para
registro e conferência do nome completo, data de nascimento e nome da mãe, para
minimizar possíveis erros e detectar existência de homônimos. Na coleta de
amostras dentro de unidades hospitalares, é sugerida a identificação através de
braceletes com identificação contendo nome do paciente e número de registro.
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Quando o paciente encontra-se consciente, deve-se perguntar seus dados para
identificação. Quando o paciente consciente se recusar a fornecer a amostra, o
laboratório deverá comunicar aos profissionais solicitantes dos testes laboratoriais. A
minimização deste erro deve ser realizada respeitando-se a autonomia do paciente
(SBPC/ML, 2010).
Erros na solicitação do teste foram correlacionados com o princípio de nãomaleficência, porque uma solicitação errada vai gerar inconvenientes para o
paciente que deverá retornar ao laboratório com nova requisição de exames. O
paciente deverá retornar ao laboratório clínico em dia posterior, provavelmente
deverá coletar amostras tais como urina e fezes, que já são coletadas na residência,
e realizar novamente o jejum.
Os erros como tubo inadequado, tubo vazio, amostra coletada incorretamente
e tubo de amostra não coletada foram correlacionados com o princípio de nãomaleficência. Esses erros, por se tratar de falha laboratorial, ocasiona, como no item
acima, inconvenientes para o paciente, que será convocado a comparecer
novamente ao laboratório para uma nova coleta de amostras, e mais uma vez
deverá realizar jejum e possíveis amostras na própria residência.
Especificação errada da unidade hospitalar pode causar danos ao paciente,
que poderá ter atraso no seu tratamento e consequentemente alta hospitalar. A
requisição médica que não contenha a unidade hospitalar ou alteração de leito e
setor hospitalar atrasa o processo laboratorial já que será demandado tempo para a
localização precisa do paciente. Quando o paciente for trocado de unidade no
hospital, o setor deverá comunicar ao laboratório para que o paciente não fique sem
a realização dos testes.
Amostras não refrigeradas podem gerar conflitos de resultados quando esses
necessitarem ser repetidos, seja por incoerência do resultado com a clínica do
paciente ou por problemas em equipamentos que necessitem de maior tempo de
reparo. Sendo que as amostras não refrigeradas adequadamente podem sofrer
alterações físico-químicas que irão alterar o resultado posterior. Assim, deverá ser
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solicitada uma nova amostra ao paciente.
Conflito na comunicação dos dados pode causar falhas no resultado
laboratorial, gerar problemas com o profissional solicitante e contribuir para a perda
da

confiança

existente

entre

laboratório-paciente

e

laboratório-profissional

solicitante. Assim como liberar um resultado que traga danos ao paciente também
pode implicar em sérias consequências.
Check-in não realizado no sistema laboratorial refere-se a problemas de
origem de sistemas de tecnologias e de sistemas de informação. Como esses dados
são imputados no sistema de forma manual, devem ser checados novamente na
tentativa de minimizar erros entre sistemas operacionais e equipamentos
laboratoriais que estão interligados em rede. Também podem gerar uma solicitação
de nova amostra do paciente ou atraso na liberação do resultado laboratorial.
Amostras coletadas por via de infusão e preenchimento errado de tubo são
falhas que ocorrem geralmente na tentativa de minimizar os danos a pacientes com
dificuldades de coleta de amostras. Geralmente pacientes muito debilitados
possuem pouco acesso venoso o que pode gerar várias tentativas de coleta. Para
não puncionar diversas vezes o paciente, o profissional opta por coletar por vias de
infusão, mas essa amostra está diluída e fornecerá resultados discrepantes com a
realidade do que se pretende verificar. Já o preenchimento errado do tubo se deve à
dificuldade de punção e, devido à coleta de pouca amostra (seja amostra insuficiente
ou relação amostra/anticoagulante), não permitindo execução dos testes. Ambos os
erros ocorrem na tentativa de beneficiar o paciente.
A requisição médica mal interpretada ocasiona diversos males ao paciente,
como atraso no tratamento ou utilização indesejada de medicamentos. A má
interpretação pode ocorrer por imperícia, imprudência ou negligência profissional.
Esses erros podem ocorrer em menor percentual, mas os mesmos, quando ocorrem,
ferem princípios legais e medidas protetivas devem ser tomadas em relação ao
paciente. A legislação existe, é clara e suficiente para atender aos direitos do
paciente, por isso ela deve ser seguida.
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A requisição médica perdida pode não causar danos ao paciente, mas em
casos como o descrito no parágrafo acima, se houver necessidade judicial de
verificar a requisição do pedido de testes laboratoriais, é recomendado que os
laboratórios deixem armazenadas as requisições por determinado período de tempo,
o que pode variar de laboratório para laboratório.
Mesmo com grande avanço tecnológico no setor dos laboratórios das análises
clínicas e as exigências legais como CEQ e CIQ, foram observados pequenos
avanços para diminuir as taxas de erros nas fases do processo laboratorial. Os
laboratórios clínicos geram grande parte das informações necessárias na medicina,
para diagnósticos e tratamentos. Com a organização complexa do laboratório clínico
dentro do campo da saúde e por apresentar evidências de erros que possam gerar
risco ao paciente através do resultado laboratorial, emergem questões éticas no
setor das análises clínicas que deverão ser tratadas juntamente com a redução das
falhas com o objetivo final de propiciar maior qualidade dos exames, em benefício do
paciente.
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4.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ainda no século XXI, há evidências de índices de erros no processo
laboratorial. Embora os erros dentro dos laboratórios clínicos possam ser detectados
e corrigidos pela equipe de profissionais do laboratório, é fundamental que ocorram
novas interfaces de conhecimento para solucionar os problemas persistentes.
Dada a complexidade dos sistemas de saúde, os avanços tecnológicos, o
grande número de profissionais envolvidos no tratamento das doenças, o impacto do
seu trabalho para a sociedade, a bioética possui potencial para auxiliar os
profissionais e os processos em diversas questões éticas.
A ética pode ser compreendida em níveis como o pessoal e o profissional. A
importância da ética no laboratório de análises clínicas tem sido reconhecida pela
ISO15189 (Gestão de Qualidade em Laboratórios de Análises Clínicas) e está na
agenda do IFCC (Burnett et al, 2007).
Baseada na minha experiência profissional de oito anos na saúde pública,
creio ser fundamental a incorporação da ética no dia a dia dos profissionais de
saúde, assim como os profissionais laboratoriais. Mesmo com a precariedade
encontrada no sistema é possível realizar um atendimento eficaz e de excelência.
Um fator importante a ser observado e sugerido seria a implementação de
uma padronização pelo SUS (Sistema Único de Saúde), utilizando da Legislação de
Licitações para aquisição dos materiais médico-hospitalares, como, por exemplo, os
insumos laboratoriais. Os serviços de saúde em um país continental como o Brasil
podem ser encontrados em diversos níveis de qualidade, mesmo quando
comparados serviços de pequeno, médio e grande complexidade. A qualidade
desses insumos varia muito de acordo com a complexidade e com a esfera de
competência, seja ela municipal, estadual ou federal. Critérios mínimos deveriam ser
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criados com a finalidade de garantir a qualidade dos serviços, tendo em vista a
grande diversidade de produtos e marcas disponíveis no mercado.
Outro fator importante seria o investimento governamental no treinamento e
atualização dos profissionais. Mesmo com recursos escassos e com a grande
demanda do serviço, é possível realizar treinamento e atualização profissional.
Concluiu-se que os erros laboratoriais nas últimas duas décadas continuam
persistentes, mesmo com as exigências legais da RDC 302, sobretudo, onde se
observa maior uso do trabalho humano, principalmente na fase pré-analítica. Nesta
fase, foi observado maior percentual e especificação de erros.
Como o objetivo do laboratório de análises clínicas é fornecer o resultado final
do exame para diagnóstico, acompanhamento e tratamento de doenças, suas falhas
podem trazer dano ao paciente. Assim, sugere-se que os laboratórios de análises
clínicas:
-

Aumentem a conscientização entre os profissionais do laboratório para

as questões éticas;
-

Incentivem práticas laboratoriais nos mais altos padrões éticos,

obedecendo à legislação em vigor;
-

Desenvolvam tomadas de decisão apropriadas e em conjunto com

outros profissionais sobre questões éticas;
-

Desenvolvam uma ligação com a sociedade para atender às demandas

e às necessidades específicas dentro do interesse público.
Nota-se que, no presente momento, existe uma defasagem da RDC 302 e de
dados sobre a fiscalização do funcionamento dos laboratórios clínicos. Como não
foram encontrados estudos no âmbito nacional, não podemos avaliar as questões
éticas no processo de análise bioética, no Brasil como um todo. O que se pode fazer
é indicar alguns problemas morais, com base nas poucas pesquisas identificadas.

ERROS LABORATORIAIS: UMA ANÁLISE BIOÉTICA

70

Outra questão importante a ser tratada pelas autoridades seria uma avaliação
e normatização nacional sobre a utilização dos dados armazenados de resultados
de testes laboratoriais dos pacientes, como os resultados em laboratórios de
análises clínicas, como os contidos em prontuários hospitalares, na utilização e uso
desses dados em pesquisas científicas. Sabemos da importância e contribuição das
pesquisas para o campo da saúde, entretanto, os dados dos resultados de testes
laboratoriais são de propriedade do paciente. Caberia uma análise mais profunda do
tema na tentativa de encontrar propostas para esta questão.
Os resultados obtidos neste trabalho possuem limitações decorrentes das
bases de dados pesquisadas e em relação à existência de poucos estudos
realizados na área. Por isso, este trabalho pretende incentivar mais pesquisas e
aumentar a interface entre as análises clínicas e a bioética.
Pretende-se ainda que esta análise possa auxiliar nas decisões éticas e
contribuirá para a diminuição dos erros, aumentando a satisfação e a segurança do
paciente.
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APÊNDICE:
DEFINIÇÕES:
ACURÁCIA: Capacidade de um teste diagnóstico classificar corretamente as
pessoas doentes como verdadeiros positivos e excluir as pessoas não doentes
como verdadeiros negativos (Oliveira et al, 2010).
CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO: Meio utilizado para avaliar a exatidão de
um exame, através de comparações entre laboratórios que realizam dosagens de
amostras com valores conhecidos (Correa, 2008).
CONTROLE DE QUALIDADE INTERNO: Meio utilizado no laboratório clínico para
avaliar o sistema analítico de dosagens de uma amostra biológica através de
dosagens de uma amostra com valores conhecidos (Correa, 2008).
CONTROLE DE QUALIDADE: Processo que assegura que os resultados analíticos
estão corretos por meio do exame de amostras conhecidas (controles) que se
assemelham às amostras dos pacientes (Correa, 2008).
CURVA ROC: Do inglês Receiver operating characteristic (ROC), desenvolvido para
detectar sinais eletrônicos e problemas com radares durante a Segunda Guerra
Mundial. Seu objetivo era quantificar a habilidade dos operadores dos radares em
distinguir um sinal de ruído. Na pesquisa biomédica, seu objetivo é o de auxiliar a
classificação de indivíduos em doentes e não doentes (Martinez; Lousada-Neto;
Pereira, 2003).
DANO MORAL: Quando uma pessoa se encontra afetada com o mal sofrido, que
atinja a sua intimidade psíquica, moral e intelectual; sujeita à dor ou sofrimento, seja
por ofensa a sua honra, na sua privacidade, intimidade, imagem, nome ou ao seu
corpo físico (Moraes, 2009).
EFICIÊNCIA: Ou exatidão do teste diagnóstico. A probabilidade de que o resultado
do exame classifique corretamente os pacientes em uma determinada população
como portadores ou não da doença de interesse (Henry, 2008).
ESPECIFICIDADE: É a probabilidade de um teste resultar negativo quando o
paciente não apresenta a doença de interesse (Henry, 2008).
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FASE ANALÍTICA: É a fase de realização do processo, em que o operador executa
os procedimentos analíticos dos exames para se obter um resultado de um analito,
rastreável a um padrão ou calibrador (Correa, 2008).
FASE PÓS-ANALÍTICA: Processos realizados em seguida ao exame, incluindo
revisão sistemática, formatação e interpretação, autorização para liberação, laudo,
transmissão dos resultados e a guarda de amostras dos exames (Correa, 2008).
FASE PRÉ-ANALÍTICA: Etapa que tem início, em ordem cronológica, com a
solicitação do médico e inclui a requisição do exame, a preparação do paciente, a
coleta da amostra principal e o transporte para o laboratório e no interior deste, e
que termina quando tem início o procedimento do exame ou fase analítica (Correa,
2008).
NEGLIGÊNCIA: É a falta de cuidado, caracterizado pela inação, indolência, inércia,
passividade. É a falta de observação aos deveres que as circunstâncias exigem. É
um ato omisso (Martin, 1994).
PADRÃO-OURO: é um procedimento de alto custo, pode ser um teste diagnóstico
ou procedimento invasivo ao paciente, que se aproxima de um ideal com 100% de
especificidade e sensibilidade para determinada doença ou patologia (Martinez;
Lousada-Neto; Pereira, 2003).
SENSIBILIDADE: É a probabilidade de um teste resultar positivo quando o paciente
tem a doença de interesse (Henry, 2008).
VALOR PREDITIVO NEGATIVO: A probabilidade de que um paciente em uma dada
população com um resultado de teste negativo não apresente a doença de interesse
(Henry, 2008).
VALOR PREDITIVO POSITIVO: A probabilidade de que um paciente em uma dada
população com um resultado de teste positivo apresente a doença de interesse
(Henry, 2008).
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