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RESUMO 

Introdução: Mesmo com números relativamente baixos de erros em contraste com a 

quantidade de exames realizados durante a rotina laboratorial e pelo meio complexo, 

os exames laboratoriais ainda são propícios a erros nas fases pré-analítica, analítica 

e pós-analítica. Dados demonstram que 46-70% dos erros ocorrem na fase pré-

analítica e são relacionados a diversas interferências exógenas ao laboratório. Alguns 

fatores atrelados ao paciente que podem influenciar na inexatidão dos resultados são: 

o uso de medicamentos, ingestão de carne vermelha, beterraba, vitamina C, 

tabagismo e etilismo. Assim, tendo em vista o seu uso abusivo e cada vez mais 

frequente no cotidiano das pessoas, o presente trabalho possui como objetivo relatar 

os setores laboratoriais, exames laboratoriais e os resultados susceptíveis a 

interferência do álcool. Metodologia: Para a produção deste trabalho, a revisão 

bibliográfica teve como base de dados para o embasamento teórico, artigos e 

dissertações escritos em língua portuguesa e inglesa sem restrição de ano de 

publicação, indexados no Google acadêmico, LILACS SciELO e PubMed. Resultados 

e Discussão: Os erros na fase pré-analítica influenciam negativamente na saúde do 

paciente ao gerar resultados falso-positivos e/ou falso-negativos e estão relacionados 

principalmente as inúmeras variáveis envolvidas. Podem induzir a liberação de laudos 

com resultados inexatos, diferente da realidade clínica do paciente levando a condutas 

médicas indevidas. Além disso, erros durante assistência à saúde podem causar 

sérias consequências ao paciente. Conclusões: Desta forma, é necessário que 

durante a coleta de amostra biológica para a realização de exames laboratoriais que 

o paciente/cliente não omita nenhuma informação durante a coleta ou preenchimento 

da requisição, visto que o álcool interfere significativamente nas análises laboratoriais. 

Palavras-chave: Análises clínicas; Etilismo; Medicina laboratorial; Pré-analítica. 

ABSTRACT 

Introduction: Even with relatively low numbers of errors in contrast to the number of 

examinations performed during laboratory routine and the complex medium, laboratory 

tests are still prone to errors in the preanalytic, analytical, and post-analytical phases. 

Data demonstrate that 46-70% of the errors occur in the preanalytical phase and are 

related to several interferences exogenous to the laboratory. Some factors linked to 

the patient that may influence the inaccuracy of the results are: medication use, red 
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meat intake, beet, vitamin C, smoking and alcoholism. Thus, in view of its abusive and 

increasingly frequent use in people's daily lives, the present study aims to report 

laboratory sectors, laboratory tests and results susceptible to alcohol interference. 

Methodology: For the production of this work, the bibliographic review was based on 

theoretical basis, articles and dissertations written in Portuguese and English without 

restriction of year of publication, indexed in Google academic, LILACS SciELO and 

PubMed. Results and Discussion: Errors in the pre-analytical phase negatively 

influence the patient's health by generating false-positive and / or false-negative results 

and are related mainly to the innumerable variables involved. They may induce the 

release of reports with inaccurate results, different from the clinical reality of the patient 

leading to undue medical conduct. In addition, mistakes during health care can have 

serious consequences for the patient. Conclusions: It is necessary during the 

collection of biological sample for the accomplishment of laboratory tests that the 

patient / client does not omit any information during the collection or filling of the 

requisition, since the alcohol interferes significantly in the laboratory analyzes. 

Keywords: Alcoholism; Clinical analysis; Laboratory medicine; Pre-analytical. 

 

INTRODUÇÃO 

Os Laboratórios de Análises Clínicas são serviços de saúde responsáveis pela 
realização de exames laboratoriais que levam a laudos que contribuem em cerca de 
70% das ações e/ou decisões da equipe médica direcionada ao paciente/cliente. Uma 
vez que após a sua interpretação podem comprovar, estabelecer ou até mesmo 
diagnosticar uma situação clínica (BRASIL, 2005; PLEBANI, 2006; CARRARO; 
PLEBANI, 2007; GUIMARÃES et al. 2011; LILLO et al. 2012; CODAGNONE et al. 
2014) 

Os laboratórios de análises clínicas são compostos por inúmeros 
departamentos que coletam e analisam amostras biológicas advindas de diversas 
fontes. Os avanços tecnológicos permitiram não só que diferentes setores de um 
laboratório pudessem trabalhar de forma inter-relacionadas como também uma maior 
padronização nas análises laboratoriais em todas as fases laboratoriais, visto que em 
alguns setores foi reduzido ou até mesmo eliminado o fator humano. Outro 
contribuinte para o melhoramento no setor da medicina laboratorial foi a implantação 
dos controles de qualidade, interno e externo (BRASIL, 2005; PLEBANI, 2006; 
OLIVEIRA; MENDES, 2010; SAKYI et al. 2015). 

Mesmo com números relativamente baixos de erros em contraste com a 
quantidade de exames realizados durante a rotina laboratorial e pelo meio complexo, 
os exames laboratoriais ainda são propícios a erros nas fases pré-analítica, analítica 
e pós-analítica. Dados da literatura registram que 46-70% dos erros ocorrem na fase 
pré-analítica e são relacionados a diferentes interferentes exógenos ao meio 
laboratorial, tais como requisição errônea do exame pelo médico, requerimentos com 
informações imprecisas, amostra insuficiente ou coletada de local diferente da 
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suspeita ou descrito na requisição, instruções erradas ao paciente e/ou sua má 
preparação. Esta última situação é na maioria das vezes negligenciada e mostra que 
o paciente não é fator nulo para a exatidão dos laudos laboratoriais (PLEBANI, 2006; 
PLEBANI, 2007; PANTEGHINI, 2010; PLEBANI, 2012; FERNANDES; TALMA, 2016; 
SOURATI et al. 2016).  

Fatores atrelados ao paciente que podem influenciar na inexatidão dos 
resultados: o uso de medicamentos, ingestão de carne vermelha, beterraba, vitamina 
C, tabagismo e até mesmo o etilismo (PARDINI, 2002; SBPC/Ml, 2013).  

O álcool é uma droga que tem propriedades contribuintes no processo de 
dependência, que pode ser seguida por alterações fisiológicas que podem 
comprometer a exatidão dos exames laboratoriais. Assim, tendo em vista o seu uso 
abusivo e cada vez mais frequente no cotidiano das pessoas, o presente trabalho 
possui como objetivo relatar os setores laboratoriais, exames laboratoriais e os 
resultados susceptíveis a interferência do álcool. 

METODOLOGIA 

Para a produção deste trabalho, a revisão bibliográfica teve como base de 
dados para o embasamento teórico, artigos e dissertações escritos em língua 
portuguesa e inglesa sem restrição de ano de publicação, indexados no Google 
acadêmico, LILACS SciELO e PubMed. Os termos utilizados como palavras-chaves 
foram pesquisados tanto em língua portuguesa e inglesa: “exames laboratoriais”, 
“intervalos de referência no laboratório clínico”, “interferentes em exames 
laboratoriais”, “erros pré-analíticos”, “automação no laboratório de análises clínicas”, 
“laboratório de análises clínicas”, “identificação de erros pré-analíticos”. Os critérios 
de inclusão utilizados levaram em consideração o conteúdo do artigo/dissertação se 
estava relacionado com os objetivos propostos e foram excluídos aqueles que não 
correspondiam a esses critérios. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Organização Internacional de Padronização descreve a fase pré-analítica 

como: “o processo que inicia cronologicamente com a requisição do exame por parte 

do médico, preparação e identificação do paciente, coleta da amostra, transporte e 

início da análise”, ou seja, todas as ações e aspectos prévios antecedentes a fase 

analítica. Os erros desta fase influenciam negativamente na saúde do paciente ao 

gerar resultados falso-positivos e/ou falso-negativos e estão relacionados 

principalmente as inúmeras variáveis envolvidas. A Tabela 1 mostra como o uso do 

álcool pode interferir nos resultados e por sua vez prejudicar a conduta médica 

aplicada (GUNNUR DIKMEN; PINAR; AKBIYIK, 2015; MAGNETTE et al., 2016). 

A Tabela 1 evidencia que os analitos avaliados nos setores da Hematologia e 

Bioquímica são propensos as variações decorrentes da má preparação do paciente e 

em associação com a omissão de informações durante a coleta do material biológico, 

podem induzir a liberação de laudos com resultados inexatos, diferente da realidade 

clínica do paciente levando a condutas médicas indevidas, desde terapias 
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medicamentosas e até análises laboratoriais desnecessárias para confirmação de 

uma suspeita clínica. Isso pode causar custos evitáveis no setor de medicina 

laboratorial. Além disso, erros durante assistência à saúde podem causar sérias 

consequências ao paciente, deste uma incapacidade funcional ou até mesmo a morte. 

 

 

Tabela 1. Influência do álcool nos exames laboratoriais 

Setor Exame Laboratorial Interferente da má 
preparação do paciente* 

Resultado* 

Hematologia Avaliação de anemia 
carencial 

Etilismo Deficiência de ácido fólico 

 Hemograma  Etilismo Hemólise  

Bioquímica 
Acompanhamento do 

Diabetes  
Etilismo Elevação da Hemoglobina 

glicada 

 

Avaliação de eletrólitos Etilismo Elevação de lactato 

 

Avaliação de artrite Etilismo Elevação do ácido úrico 

 

Avaliação da função 
hepática 

Etilismo Elevação de gama-GT 

 

Dosagem de colesterol Etilismo Elevação de triglicerídeos 

 

Avaliação da função 
hepática 

Etilismo Elevação de bilirrubina direta 

 

Avaliação de eletrólitos Etilismo Redução dos níveis de cálcio 

 

Avaliação da função 
hepática 

Etilismo Elevação de bilirrubina direta 

 

Avaliação de eletrólitos Etilismo Redução dos níveis de cálcio 

Fonte: Adaptado de PARDINI* (2002) e SBPC/Ml* (2013). 

CONCLUSÕES 

Diante do contexto, é necessário que durante a coleta de amostra biológica 

para a realização de exames laboratoriais que o paciente/cliente não omita nenhuma 

informação durante a coleta ou preenchimento da requisição, visto que o álcool 

interfere significativamente nas análises laboratoriais e tais resultados não teriam 
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relevância em consumidores esporádicos, diferentemente daqueles que fazem o uso 

abusivo. 
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