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O Laboratório Central de Saúde Pública “Dr. Milton Bezerra Sobral” – LACEN PE está retomando seu Boletim Informativo que era divulgado entre servidores e colaboradores do LACEN PE, e a partir de agora será divulgado com a Rede Pernambucana de Laboratórios (RPELAB) e com a Vigilância em Saúde. O presente Informativo tem como objetivo a divulgação das atividades realizadas e disseminação de informações importantes referentes ao controle da qualidade, diagnósticos e ensaios laboratoriais.
O LACEN PE é o Laboratório de Saúde Pública de Referência para o estado de Pernambuco.
Desempenha ações de diagnóstico laboratorial para as Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária, e Ambiental, por
meio da realização de exames e ensaios de média e alta complexidade nas áreas de Biologia Médica
(Bacteriologia, Micologia, Zoonozes, Imunologia, Virologia e Triagem Neonatal); análises ambientais (Toxicologia
e Pesquisa de Cianobactérias); análises bromatológicas de águas para consumo humano, águas de diálise e
alimentos (Bromatologia); controle da qualidade de medicamentos, cosméticos e saneantes; produz meios de
cultura e reagentes. Realiza, também, capacitações e treinamento de profissionais; controle de qualidade para os
diagnósticos de interesse à Vigilância em Saúde, e descentralização de diagnósticos de baixa complexidade para
a Rede Pernambucana de Laboratórios (RPELAB). É uma prioridade a qualidade de seus serviços mantendo um
Sistema de Gestão da Qualidade com base nas Normas ABNT NBR ISO 15189:2015 e ABNT NBR ISO/IEC
17025:2017.

Gestão Participativa
Em 2018, foram realizados ciclos de palestras com o objetivo de integrar os servidores e colaboradores e
para realizar ações de planejamento e monitoramento de indicadores de forma participativa, com os temas IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DAS AÇÕES, em março e abril de 2018, ministrada
pela Gerência de Monitoramento e Avaliação da Vigilância em Saúde/SEVS/SES-PE; e MONITORAMENTO E
DESEMPENHO DOS INDICADORES DO LACEN PE, em maio de 2018 – Ministrada pela Diretoria do LACEN
PE. Nesta última palestra foram apresentados os 21 indicadores prioritários, entre os quais estão o percentual de
exames realizados no LACEN PE liberados dentro do prazo estabelecido e taxa de equipamentos calibrados conforme cronograma de testes. As ações monitoradas pelos indicadores elencados têm forte impacto para toda a
rede estadual de saúde.
Foto 1. Monitoramento de desempenho de indicadores LACEN PE
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REDE PERNAMBUCANA DE LABORATÓRIOS - RPELAB
A Rede Pernambucana de Laboratórios (RPELAB) foi instituída por
meio da Portaria nº 650, de 01 de julho de 2010. Consiste no conjunto de
laboratórios municipais, locais, conveniados e privados, que realizam análi-

Gráfico 1. Cadastro de Laboratório
na RPELAB

ses de interesse para a vigilância em saúde, organizados em rede e subredes por importância de doenças e agravos sob a orientação técniconormativa do LACEN-PE. O conhecimento do número de laboratórios, localização e as atividades que realizam de Vigilância Laboratorial, são de vital

importância para o planejamento de ações no âmbito do Sistema Único de
Saúde (SUS), desta forma o cadastramento por parte dos laboratórios é
muito importante e pode ser realizado por meio do link que está no site da

Fonte: Planilhas de monitoramento
RPELAB/LACEN-PE

SES-PE, na seção Unidades e Serviços - Lacen.

Descentralização e Visitas Técnicas
A descentralização de diagnósticos permite a maior acessibilidade aos exames pelos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) nos municípios mais distantes da capital. Desde 2012, foram descentralizados os
diagnósticos sorológicos para Dengue, Chagas, Hepatites, Chikungunya, Leishmanioses humana e canina, e
monitoramento da qualidade da água para consumo humano nas 12 (doze) Regiões de Saúde, bem como a cul-

tura de Tuberculose na I, II, IV, V, VI, IX, X e XI GERES, possibilitando a realização de cerca de 397.030 análises no período de 2015 a 2018 na rede descentralizada de laboratórios regionais.
Em 2018, foram realizadas visitas técnicas em 31 laboratórios, com o objetivo de realizar orientações
técnicas quanto aos diagnósticos, práticas de biossegurança, implantação/implementação do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) e utilização do Sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL).
Figura 1. Mapa dos laboratórios regionais por diagnóstico/ensaio
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Qualidade das amostras
Foram disponibilizadas cópias do Manual de Orientações de
Coleta, Acondicionamento e Transporte de Amostras, Segunda Edição, para os 184 municípios e Fernando de Noronha, 12 GERES,
Hospitais Regionais e outras Unidades de Saúde do estado, como
uma estratégia para garantir a qualidade das amostras que chegam
ao LACEN PE.
Das 181.794 amostras recebidas no LACEN PE em 2018,
0,98% apresentaram algum tipo de não conformidade. Sendo que
desse percentual, 69% relacionada a amostras com tubo/meio não
apropriado, hemólise, quantidade insuficiente, temperatura inadequada ou amostra coagulada. Tais não conformidades impedem a realização dos exames.
Gráfico 2. % de amostras em desacordo com a qualidade

Fonte: Relatório de monitoramento de não conformidades, RPELAB

Uma das ações desenvolvidas com o objetivo de melhorar a qualidade das amostras que chegam ao
LACEN PE foi o treinamento sobre Orientações de Coleta, Acondicionamento e Transporte de Amostras
para Diagnósticos de Interesse à Vigilância em Saúde. Com o apoio logístico das Gerências Regionais foram promovidos 08 cursos para as Unidades de Saúde dos municípios das Regiões de Saúde.

Capacitações para a RPELAB
Em 2018, foram disponibilizadas 08 capacitações no sistema de informação GAL-Módulo Controle de
Qualidade Analítico (GAL-CQ), para profissionais de Secretarias de Saúde, laboratórios municipais e laboratórios de grandes hospitais, com o objetivo de ampliar a implantação do Controle de Qualidade da Tuberculose no
estado.
Foi realizado um ciclo de cursos, com um total de 08 capacitações, como forma de incentivo e apoio à
implantação do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) nos Laboratórios das Regionais de Saúde. Os seguintes Cursos foram disponibilizados, nos quais houve participação de representantes dos 12 (doze) Laboratórios
Regionais de Saúde e laboratórios supervisionados:
• Sistema de Gestão da Qualidade, conforme a Norma ABNT NBR ISO 15189:2015;
• Oficina de Elaboração e Controle de Documentos do SGQ;
• Controle Interno e Externo da Qualidade;
• Registro e tratamento de não conformidades e reclamações;
• Auditoria Interna em Sistema de Gestão da Qualidade;
• Biossegurança em laboratórios;
• Elaboração de Mapas de Risco.
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INCENTIVANDO A EDUCAÇÃO CONTINUADA

O LACEN PE continua estimulando
seus colaboradores a atualizarem seus conhecimentos, foi encaminhado 01 colaborador para apresentar trabalho desenvolvido no LACEN
PE na ABRASCO, e 23 trabalhos foram apreMarcamos presença com duas servidoras homenageadas!
sentados no MEDTROP 2018.
Maria Madileuza Carneiro Neves
Farmacêutica-Bioquímica, pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Bióloga pela Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) e especialista em Microbiologia pela Faculdade Frassinetti do Recife (Fafire). Analista no diagnóstico
laboratorial da tuberculose e outras micobactérias, supervisora da sub rede laboratorial da Tuberculose e monitora estadual da Rede de Teste Rápido para Tuberculose (RTR-TB).
Destaca-se pelo seu trabalho, dedicação e contribuição para
o Programa Estadual de Controle da tuberculose (PECT) no
estado de Pernambuco.

CAPACITAÇÕES, TREINAMENTOS E
CAMPO DE ESTÁGIO
LACEN CONHECENDO LACEN é uma atividade com o objetivo de dar maior conhecimento das
ações realizadas nos setores do LACEN PE, foram
realizadas várias palestras no NEPEL/LACEN-PE
para o público interno. Foram promovidos 61 cursos
para colaboradores internos do LACEN PE e 57 para colaboradores da RPELAB, incluindo áreas de
Epidemiologia, Produtos, Qualidade e Biossegurança, totalizando 2429 participantes em 2018.
Foram preenchidas 34 vagas de estágios
curricular obrigatório sendo 26 para o Curso de Biomedicina (09 UFPE, 04 ASCES, 08 UPE, 03 FACIPE e 02 UNINASSAU) e 08 para o Curso de Medicina da FPS. Foram disponibilizadas visitas técnicas
para 162 alunos, sendo 28 do Curso de Farmácia
da FPS, e 98 da Graduação em Enfermagem da
UPE, 20 de Ciências Biológicas da UNIVASF, e 16
do Curso Técnico de Análises Clínicas do Centro de
Estudos da Saúde - CESA.

Maria Luiza Gomes de Moura
Funcionária pública lotada na Secretaria Estadual de Saúde
(SES/PE) desde 1965. Exerce suas atividades com responsabilidade e compromisso na Coordenação de Projetos Laboratoriais Estratégicos (CPLE) do LACEN.
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RETOMADA DOS 5S
O LACEN PE está retomando a metodologia 5S, com a necessidade de melhoria
da organização interna nos diversos setores do LACEN PE, em 2017 foram promovidos
cursos e repassadas orientações, em 2018, iniciamos as avaliações com bons resultados obtidos.

Dentre os 163 setores avaliados, identificou-se
que em 80% dos setores o descarte ocorre em
recipientes corretos. Este resultado é reflexo da
implementação e monitoramento do Plano de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde
(PGRSS), por meio da Coordenação de Projetos Laboratoriais Estratégicos (CPLE/GAQPLE).

"Um ambiente limpo lembra qualidade e
segurança."
A limpeza do ambiente foi satisfatória em 92% dos
setores visitados.
92%
8%

Gráfico 3. Descarte adequado de resíduos
Fonte: Formulários de avaliação 5S/GAQPLE/LACEN PE

Quanto às Sinalizações de segurança
afixadas e adequadamente padronizadas, 50% dos
setores estavam satisfatórios. Ações de aquisição
estão sendo desenvolvidas para alcançar 100% das
sinalizações necessárias.
Fonte: Formulários de avaliação 4S/GAQPLE/LACEN PE

Nota: * Setores que não tem necessidade de descarte de resíduos

Todavia, ainda temos melhorias a serem
implementadas em 21 setores, no que se refere aos
frascos para adequado acondicionamento de produtos
químicos.

"Um lugar para cada coisa. Cada coisa em seu
lugar"
Neste componente avaliou-se a organização
do ambiente no geral (equipamentos, ferramentas,
vidrarias e utensílios). Foi constatado que 81% dos
setores apresentaram avaliação satisfatória neste
critério.
Gráfico 4. Organização do ambiente

Fonte: Formulários de avaliação 5S/GAQPLE/LACEN PE

"Ordem, rotina em constante aperfeiçoamento"
Quadro 1. Utilização de planilha do quantitativo de
insumos dos laboratórios/setores do LACEN PE ou
Controle de Arquivo e guarda de documentos e registros (FOR N° 378 ou FOR N°09)
SATISFATÓRIO
INSATISFATÓRIO

36%
25%

NÃO SE APLICA

39%

Planilha de geração de resíduos (FOR N° 335)
SATISFATÓRIO

52%

INSATISFATÓRIO

40%

NÃO SE APLICA

7%

Fonte: Formulários de avaliação 5S/GAQPLE/LACEN PE

A
avaliação
apontou
a
necessidade de
fortalecimento do controle interno de insumos,
documentos e da geração de resíduos.
A Gestão dos 5S resultou em 72% dos setores
com avaliação BOA, 17% REGULAR e 10% RUIM, de
acordo com critérios estabelecidos no LACEN PE.
O 5S continua com avaliações NÃO
PROGRAMADAS, para que se alcance melhores
resultados.
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Gerenciamento de Resíduos no LACEN PE
A Resolução da Diretoria Colegiada, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária/ANVISA - RDC
Nº 222, de 28 de março de 2018, define como gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde o
conjunto de procedimentos de gestão, planejados e implementados a partir de bases científicas, técnicas, normativas e legais, com o objetivo de minimizar a geração de resíduos e proporcionar um encaminhamento seguro, de forma eficiente, visando à proteção dos trabalhadores e à preservação da saúde pública, dos recursos naturais e do meio ambiente. Em 2018, o LACEN PE reforçou as ações de
implementação do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS):

- Foram adquiridos e disponibilização de recipientes para o LACEN PE e para os Laboratórios Regionais.
- Foram identificados os recipientes conforme os tipos de resíduos a serem
descartados;
- Ocorreu a destinação de aproximadamente 02 toneladas de resíduos a catadores CADASTRADOS (Comunidade Cristã Kairós) e para a ATL Recicláveis, para destinação ao Hospital do Câncer de Pernambuco;
- Maior garantia da sustentabilidade do PGRRS, descarte correto, registro e
reciclagem com aumento da capacidade de reaproveitamento de resíduos.

Estas ações garantiram
que 100% dõs setõres dõ
LACEN PE põssuam adequadas cõndições para õ
descarte de resíduõs!

Governador do Estado de Pernambuco
Paulo Henrique Saraiva Câmara
Secretário de Saúde
André Longo Araújo de Melo
Secretária Executiva de Vigilância em Saúde
Luciana Caroline Albuquerque Bezerra
Diretora Geral de Laboratórios de Saúde Pública - LACEN PE
Roselene Hans Santos
Assessoria da Diretoria Geral de Laboratórios de Saúde Pública - LACEN PE
Bárbara Araújo Silva de Azevedo
Gerente de Avaliação da Qualidade e Projetos Laboratoriais e Estratégicos
(GAQPLE)
Rosiely Felix Bezerra Borba
Coordenadora de Controle de Qualidade e Biossegurança
(CCQB)
Maria do Carmo Freitas da Silva
Coordenadora de Projetos Laboratoriais Estratégicos (CPLE)
Ana Paula Muniz de Melo
Equipe Técnica CPLE

Cinthia Regina Albuquerque de Souza
Merielly Mariano Bezerra
Renata Fernandez França Aragão
Projeto Gráfico

Rafael Azevedo

LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA
“Dr. Milton Bezerra Sobral” LACEN PE
Rua João Fernandes Vieira, S/N, Soledade, Recife - PE - CEP: 50050-215
Email: lacen@saude.pe.gov.br
Fones: (81) 3181-6417/6446

