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Resumo 

 

A Diabetes mellitus (DM) é um distúrbio metabólico crónico que resulta numa 

hiperglicemia persistente. Esta anomalia origina distúrbios no metabolismo dos hidratos de 

carbono, lípidos e proteínas, resultantes de deficiências na secreção ou ação da insulina, ou de 

ambas. O número de casos de pessoas com diabetes tem vindo a aumentar em 90 a 95% dos 

países desenvolvidos.  

Para diagnosticar e controlar esta doença os níveis de glucose no sangue não são 

suficientes.  A hemoglobina A1c (HbA1c) é um subgrupo das hemoglobinas glicada, que é 

irreversivelmente glicada, e a sua a percentagem no sangue é indicador dos valores de glucose 

nos últimos 2 a 3 meses, o que permite deste modo uma melhor monitorização.  

O aparecimento e desenvolvimento da tecnologia ligada a área clínica permitiu a criação 

de analisadores automáticos desta hemoglobina para o estudo da diabetes. Existe nos dias de 

hoje cerca de 20 métodos de ensaio, baseados em diferentes princípios analíticos, como a 

turbidimetria imunológica, a cromatografia de troca catiónica e a cromatografia líquida de alta 

eficiência (HPLC - High performance liquid chromatography ).  

O objetivo deste estudo é avaliar os resultados de dois analisadores automáticos de 

rotina laboratorial para a HbA1c, com o intuito de uma avaliação dos métodos para uso em 

laboratórios clínicos e tentar estabelecer uma relação entre os resultados de ambos. Os aparelhos 

usados foram o G7 HPLC Analyzer e o COBAS INTEGRA® 400 plus, que corresponde 

respetivamente aos métodos de cromatografia líquida de alta eficiência de imunoensaio de 

inibição turbidimétrica (TINIA). 

Para a realização deste estudo foram analisadas 118 amostras de sangue total, de utentes 

do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, aos quais foi pedida a analises a HbA1c. 

As amostras foram analisadas em primeiro lugar pelo método de rotina do hospital, no G7 

HPLC Analyzer e posteriormente no COBAS INTEGRA® 400 plus.  O processo de amostragem 

e todo o manuseamento foi realizado de acordo com as instruções dos fabricantes para ambos 

os métodos. 
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Apesar dos métodos serem certificado pelo NGSP a análise dos resultados permitiu 

concluir que o método de imunoensaio, apresenta resultados menos adequados quando 

comparado com o método de HPLC para a determinação medica de HbA1c. 

 

Palavras chaves: Diabetes mellitus, HbA1c, HPLC, imunoensaio, TINIA 
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Abstract 

 Diabetes mellitus (DM) is a chronic metabolic disorder that results in persistent 

hyperglycemia. This anomaly causes disorders in the metabolism of carbohydrates, lipids and 

proteins, resulting from deficiencies in the secretion or action of insulin, or both. The number 

of cases of people with diabetes has been increasing in 90 to 95% of developed countries. 

Blood glucose levels are not enough to diagnose and control this disease. Hemoglobin 

A1c (HbA1c) is a subgroup of glycated hemoglobins, which are irreversibly glycated, and its 

percentage in blood is indicative of glucose values in the last 2 to 3 months, which allows for 

better monitoring.  

The appearance and development of technology linked to the clinical area allowed the 

creation of automatic analyzers of this hemoglobin for the study of diabetes. There are currently 

around 20 test methods based on different analytical principles such as immunological 

turbidimetry, cation exchange chromatography, and high performance liquid chromatography 

(HPLC).  

The objective of this study is to evaluate the results of two automated routine laboratory 

analyzers for HbA1c, with the purpose of evaluating the methods for use in clinical laboratories 

and trying to establish a relationship between the results of both. The devices used were the G7 

HPLC Analyzer and the COBAS INTEGRA® 400 plus, which corresponds to the high 

efficiency liquid chromatography method and turbidimetric inhibition immunoassay (TINIA). 

For the accomplishment of this study, 118 samples of total blood of users of the Hospital 

Center of Trás-os-Montes and Alto Douro were analyzed, to which HbA1c analyzes were 

requested. Samples were first analyzed by the hospital routine method, in the G7 HPLC 

Analyzer and later in the COBAS INTEGRA® 400 plus. The sampling procedure and all 

handling were performed according to the manufacturers' instructions for both methods. 

Although the methods were certified by the NGSP, the analysis of the results allowed 

to conclude that the immunoassay method presents less suitable results when compared to the 

HPLC method for the medical determination of HbA1c. 

 

Keywords: Diabetes mellitus, HbA1c, HPLC, immunoassay, TINIA 
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Capítulo I – Introdução 

 

1.1. Diabetes Mellitus 

 

A Diabetes Mellitus (DM) é uma doença crónica cada vez mais frequente na nossa 

sociedade, e o seu aparecimento aumenta com a idade, atingindo ambos os sexos e todas as 

idades (Genc et al., 2012) 

Esta doença é caracterizada por uma desordem metabólica que tem uma etiologia 

múltipla, sendo esta caracterizada por uma hiperglicemia crónica com distúrbios no 

metabolismo dos hidratos de carbono, lípidos e proteínas, que são os efeitos de deficiências na 

secreção ou ação da insulina, ou dos dois processos em conjunto. A hiperglicemia é o aumento 

dos níveis de açúcar (glucose) no sangue.  

Segundo a Sociedade Portuguesa de Diabetologia (S.P.D.) os efeitos da diabetes 

mellitus a longo prazo, incluem danos, disfunção e falência de vários órgãos. (S.P.D.,2016) 

A DM apresenta alguns sintomas característicos tais como sede, poliúria, visão turva e 

perda de peso. A hiperglicemia crónica em conjunto com outras possíveis alterações 

metabólicas, em pacientes diabéticos, podem causar danos a vários sistemas orgânicos, levando 

ao desenvolvimento de complicações de saúde incapacitantes e com risco de vida, sendo as 

mais proeminentes as complicações microvasculares (retinopatia, nefropatia e neuropatia) e 

macrovasculares, o que resulta num aumento de duas a quatro vezes o risco de doenças 

cardíacas (Goyal e Jialal, 2018)  

 

1.1.1. Tipos de diabetes 

1.1.1.1. Diabetes tipo 1 ou diabetes mellitus insulino-dependente  

 

De acordo com a Associação Americana de Diabetes, os pacientes com DM tipo1 

compreendem apenas 5 a 10% dos pacientes com diabetes, afetando todas as idades (Zamora 

e Sosa, 2014). A Diabetes tipo 1 é causada pela destruição das células beta, produtoras de 

insulina do pâncreas pelo sistema de defesa do organismo, geralmente devido a uma reação 

auto-imune. Assim há uma produção reduzida ou nula de insulina, a hormona que permite que 
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a glucose entre nas células do corpo, necessitando de injeções de insulina diariamente para 

controlar os níveis de glucose no sangue. A sociedade portuguesa para a diabetes definiu os 

sintomas clássicos de descompensação, sendo eles: 

• Sede anormal e secura de boca;  

• Micção frequente;  

• Cansaço/falta de energia;  

• Fome constante;  

• Perda de peso súbita;  

• Feridas de cura lenta;  

• Infeções recorrentes;  

• Visão turva. (S.P.D., 2016) 

 

1.1.1.2. Diabetes tipo 2 ou Diabetes mellitus não insulino-dependente  

  

A DM tipo 2 é a forma mais comum e ocorre quando o pâncreas não produz insulina 

suficiente   ou quando o organismo não tem capacidade de utilizar de forma eficaz a insulina 

produzida. Este tipo de diabetes aparece mais frequentemente em indivíduos de 40 anos de 

idade, podendo o seu aparecimento ser mais precoce, associado à obesidade (ADA, 2015). 

A Diabetes tipo 2 pode ser assintomática, ou seja, pode passar desapercebida por muitos 

anos, sendo o diagnóstico muitas vezes efetuado devido à manifestação de complicações 

associadas ou, acidentalmente, através de um resultado anormal dos valores de glucose no 

sangue ou na urina.  

A S.P.D. (2016) indica como possíveis fatores para o aparecimento e desenvolvimento 

da Diabetes tipo 2: 

• Obesidade;  

• Envelhecimento;  

• Resistência à insulina; 
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• História familiar de diabetes;  

• Ambiente intra-uterino deficitário;  

 

1.1.1.3. Diabetes Gestacional (DG)  

 

A DG corresponde a qualquer grau de anomalia do metabolismo da glucose 

diagnosticado ou detetada pela primeira vez no decurso da gravidez. Este tipo de patologia é 

assim definido independentemente de ser ou não necessário o uso de insulina no tratamento.  

O nível de glucose materna aumentado pode resultar em complicações para o recém-

nascido, existindo um maior risco de obesidade e de alterações do metabolismo da glucose 

durante a infância e a vida (S.P.D et al., 2017). 

 

1.1.2. Diabetes em Portugal 

 

Em Portugal, com o envelhecimento da população estimava-se que no ano de 2015 a 

existência de DM fosse de 13,3% do território nacional, e que 44% ainda não estaria 

diagnosticada (Correia et al., 2010). 

A diabetes na população de Portugal com idades compreendidas entre os 25 e 74, é de 

9,8% (superior à média europeia de 9,1%) no ano de 2015, sendo mais elevada nos homens que 

apresentam uma prevalência de 12,1% e de 7,7% nas mulheres. Segundo o Inquérito Nacional 

de Saúde com Exame Físico (INSEF – 2015), o maior número de caso está compreendido entre 

os 65-75 anos, com uma percentagem de 23,8%. Para além da idade e sexo da população é 

possível verificar a existência de regiões geográfica com diferentes índices,como representado 

na figura 1, sendo o valor mais elevado na região do Alentejo (11,3%) onde a obesidade é 

também o ponto mais alto do país, e o mais baixo na região do Algarve (7,7%) que coincide 

com a região com menor número de obesos (Barreto et al., 2016) 

Relativamente às crianças, a taxa de prevalência é mais baixa que nos adultos situando-

se nos 0,9/1000 em 2015 sendo a média da OCDE de 1,2/1000 (OCDE, 2017). 

 



4 

 

 

 

Figura 1- Distribuição da prevalência da diabetes por região na população com idades compreendidas 

entre os 25-74 anos; LVT- Lisboa e vale do Tejo (adaptado do Programa Nacional para a Diabetes 2017). 

 

A diabetes tem um contributo significativo nas causas de morte, como indica a figura 2, 

sendo correntemente responsável por mais de 4% das mortes das mulheres e mais de 3% das 

mortes nos homens. Assim, atualmente por ano morrem cerca de 2.200-2.500 mulheres e cerca 

de 1.600-1.900 homens por diabetes (Programa Nacional para a Diabetes, 2017). 

 

 

 

Figura 2- Taxa de mortalidade por diabetes em Portugal (adaptado do Programa Nacional para a 

diabetes 2017) 
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1.1.3. Diagnóstico Diabetes mellitus 

 

O diagnóstico é feito através dos sintomas que as pessoas manifestem e é confirmado 

com a realização de análises de sangue. As análises revelam uma quantidade de açúcar no 

sangue aumentada (hiperglicemia) e em análise á urina o aumento é designado por glicosúria 

(Programa Nacional para a Diabetes, 2017). 

Existem três parâmetros que permitem estabelecer o diagnóstico: a glicemia plasmática 

em jejum, a prova de tolerância à glucose oral e a hemoglobina glicosilada. Os critérios 

diagnósticos de diabetes têm evoluído ao longo do tempo, e encontram-se definidos os valores 

de referência para cada teste (Newton e Raskin, 2004). 

 

1.1.3.1. Valores de referência para testes de diagnóstico 

 

A DGS estabeleceu que o diagnóstico de diabetes é realizado com base nos seguintes 

parâmetros e valores para plasma venoso na população em geral:  

• Glicemia de jejum ≥ 126 mg/dl (ou ≥ 7,0 mmol/l);  

• Sintomas clássicos + glicemia ocasional ≥ 200 mg/dl (ou ≥ 11,1 mmol/l);  

• Glicemia ≥ 200 mg/dl (ou ≥ 11,1 mmol/l) às 2 horas, na prova de tolerância à glucose 

oral (PTGO) com 75g de glucose;  

• Hemoglobina glicada A1c (HbA1c) ≥ 6,5%.  

 

No estudo da diabetes gestacional, os parâmetros e valores estabelecido para plasma 

venoso são:   

• Glicemia de jejum, a realizar na 1.ª consulta de gravidez, ≥ 92 mg/dl e < 126 mg/dl (ou 

≥ 5,1 e < 7,0 mmol/l);  

Aquando da realização desta análise o valor obtido for < 92 mg/dl, é realizada a Prova 

de Tolerância à Glucose Oral (PTGO) com 75 g de glucose, às 24-28 semanas de gestação. 

Então para se ter a confirmação de DG é necessário pelo menos um dos seguintes valores: 

• i. às zero horas, glicemia ≥ 92 mg/dl (ou ≥ 5,1 mmol/l);  
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• ii. à uma hora, glicemia ≥ 180 mg/dl (ou ≥ 10,0 mmol/l);  

• iii. às duas horas, glicemia ≥ 153 mg/dl (ou ≥ 8,5 mmol/l). 

Nos casos de pessoas assintomática o diagnóstico não deve ser realizado na base de um 

único valor anormal detetado, independentemente de ser glicemia em jejum ou de HbA1c. Para 

um diagnóstico, mas correto os valores devem ser comparados com uma segunda análise, após 

um período de tempo de um a duas semanas. (DGS, 2011). 

 

1.2. Hemoglobinas   

1.2.1. Estrutura  

 

A hemoglobina (Hb) é uma proteína constituída por quatro monómeros, unidos entre si 

por ligações não covalentes, numa estrutura quaternária. O monómero é constituído por uma 

fração proteica (globina) e por um grupo prostético (heme).  

Existem diversos tipos de globinas (α, β, γ, δ, ε), sendo a molécula de hemoglobina 

constituída obrigatoriamente por duas globinas alfa e por duas não alfa, o que condiciona a 

existência de diferentes tipos de hemoglobina, por exemplo Hb A1 (α2 β2 ), Hb A2 (α2 δ2), Hb 

F (α2 γ2 ).  

O grupo heme – um quelato de um tetrapirrol (protoporfirina IX) e de um átomo de ferro 

(Fe) central. O ferro está normalmente na forma ferrosa (Fe2+). Quando o ferro está na forma 

oxidada (Fe3+), o grupo passa a ter a designação de hemina. A função da globina na molécula 

de hemoglobina não é somente estrutural ou a de modular a afinidade do heme para o oxigénio, 

mas também a de tornar possível a reversibilidade da ligação entre o ferro e o oxigénio.  

Quando a hemoglobina está ligada ao oxigénio tem a designação de oxi-hemoglobina, e 

a de desoxi-hemoglobina quando não está ligada ao oxigénio (Graça et al., 2015). 

 

1.2.2. Funções da Hemoglobina  

 

A principal função da hemoglobina é o transporte de oxigénio (dos pulmões para os 

tecidos) e de parte do dióxido de carbono (dos tecidos para os pulmões). 
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Estes processos de regulação são de extrema importância para a homeostasia do 

transporte de oxigénio, permitindo ainda que a oxigenação continue a processar-se em 

condições desfavoráveis (Pereira e Sargento, 2017). 

 

1.2.3. Variantes da hemoglobina 

 

Para além das HbA existem hemoglobinas C, S e E que resultam da herança de genes 

não normais, o que resulta em doenças associadas. 

A doença associada á Hb C ocorre maioritariamente em indivíduos de cor negros e, para 

o seu desenvolvimento, tem de ocorrer a herança de dois genes anormais. 

Os sintomas associados a esta patologia são dor abdominal e articular, aumento do 

tamanho do baço e icterícia leve.  

A doença da Hb S-C surge em indivíduos que possuem uma cópia do gene da anemia 

falciforme e uma cópia do gene da doença da hemoglobina C. Esta doença é mais comum do 

que a doença da hemoglobina C isolada e os sintomas são semelhantes aos da anemia 

falciforme, mas manifestam-se de uma forma mais ligeira.  

A doença associada á HbE é a anemia hemolítica (Braunstein, 2018) 

A hemoglobina fetal (HbF) é a principal proteína de transporte de oxigênio no feto. 

 

1.2.3.1. Hemoglobina A1c  

 

A hemoglobina A – HbA é a hemoglobina predominante nos indivíduos adultos, 

representando cerca de 96%.  A HbA é composta na sua maioria por HbA0 e só cerca de 6% é 

HbA1. A HbA1 é representada por quatro formas: HbA1a1, HbA1a2, HbA1b e HbA1c. A 

HbA1c, hemoglobina glicada, representa 80% das HbA1 (Burtis e Bruns, 2016). 

A hemoglobina glicada (HbA1c) resulta de uma reação não enzimática, lenta e 

irreversível (glicação), entre a glucose que circula no sangue e os grupos amina livres existentes 

na hemoglobina dos eritrócitos (DGS, 2012). A ligação irreversível da glucose ocorre com o 

aminoácido valina N-terminal da cadeia β da HbA eo grupo aldeído da glucose (Fabro et al., 
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2006). As outras frações da HbA1 originam-se através da ligação do aminoácido valina N-

terminal da cadeia β com outros carbohidratos: HbA1a1 (frutose 1,6 fosfato); HbA1a2 (frutose 

6 fosfato); HbA1b (ácido pirúvico) (Fabro et al., 2006). 

A reação de glicação, representada na figura 3, ocorre em duas fases, inicialmente há 

uma reação enzimática reversível (glicosilação), por meio de glicosiltransferases, formando-se 

uma Hb A1c lábil ou préHbA1c, conhecida por base de Schiff’s, também denominada de 

aldimina. Este primeiro produto de reação pode interferir com alguns ensaios (DGS, 2012). 

Numa segunda fase esta molécula pode dissociar-se ou formar uma cetoamina, 

composto irreversível denominado de rearranjo Amadori ou HbA1c (Fabro et al., 2006). 

 

Figura 3- Processo de glicação não enzimática das proteínas (adaptado de Lapolla et al., 2004). 

 

A quantidade relativa de HbA que é convertida em HbA1c estável, aumenta com a 

concentação media de glucose no sangue. O processo é limitado pelo tempo de vida dos 

eritrócitos (100-120 dias), e como consequências é um indicador do nível médio de glucose nos 

2-3 meses antecedentes. É este o facto que torna adequado o uso da HbA1c no controlo e 

motorização da DM (Roche, 2007). 
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1.3. Aparecimento da hemoglobina glicada no estudo da Diabetes Mellitus  

 

Existem referências da HbA1c como uma ferramenta de diagnóstico na avaliação do 

controle glicémico em pacientes diabéticos desde 1958, mas só foi aceite pela comunidade 

científica em 1993. A aplicação deste método tem dois estudos clínicos como pilar: o Diabetes 

Control and Complications Trial (DCCT) publicado no ano de 1993 e o United Kingdom 

Prospective Diabetes Study (UKPDS) referente ao ano de 1998, onde foram abordadas as 

temáticas de avaliação do impacto do controle glicémico sobre as complicações crónicas da 

DM (Netto et al., 2009).  

Métodos analíticos para quantificação de hemoglobina glicada (HbA1c) estão 

disponíveis desde a década de 1970 (Wu et al., 2016). 

A American Diabetes Association (ADA) recomendou no ano de 2010 a HbA1c como 

um teste de diagnóstico para diabetes (Saraiva, 2010). 

 Em 2011 a OMS selecionou a HbA1c como uma ferramenta para o diagnóstico e 

monitorização da diabetes mellitus. A HbA1c foi selecionada pois tem a vantagens no 

diagnóstico e tratamento para pacientes como para médicos. A principal vantagem é que a 

HbA1c indica os níveis de glucose no sangue nos últimos 2 a 3 meses, permitindo assim um 

controlo mais amplo (SungKwonac et al., 2015). Não obriga a um estado de jejum, é uma 

medida menos invasiva, quando comparada com a PTGO.  

O uso da HbA1c nos casos de DM tem como fundamento estudos realizados que 

mostram uma associação entre o aumento da HbA1c e o risco de complicações microvasculares 

em adultos. Apesar deste facto, está análise como medida de diagnóstico em crianças e 

adolescentes era limitada, devido a não abordagem no aparecimento de doenças a longo prazo.  

Um estudo ao longo de vários anos da diabetes e doenças relacionadas foi realizado 

entre residentes de uma comunidade indígena americana no sudoeste dos Estados Unidos de 

1965 a 2007, que veio a revelar a HbA1c em crianças como um método vantajoso, porque não 

requer jejum e, um único teste, pode ser usado para fazer o diagnostico e a monitorizar a 

glucose. Com efeito, os resultados desse estudo concluíram que a HbA1c pode ser usada para 

avaliar o risco de diabetes em crianças ou para identificar crianças com pré-diabetes com a 

mesma confiança que é usado em adultos (Vijayakumar et al., 2017). 

 



10 

 

1.3.1. Métodos para determinar a HbA1c 

 

A determinação da HbA1c pode ser feita com base em diferentes princípios analíticos, 

o que resulta num elevado número de métodos e ensaios disponíveis para os laboratórios. 

Os métodos são baseados nas características físicas, químicas ou imunológicas da 

molécula da HbA1c. A OMS refere em 2011, que os métodos principais e mais comuns são: 

cromatografia por troca iónica; cromatografia de afinidade (utilizando ácido borónico) e 

imunoensaios. (OMS, 2011) 

 

1.3.1.1. Métodos cromatográficos  

1.3.1.1.1. Cromatografia de Troca Iónica 

 

A cromatografia de troca iónica é um método baseado nas cargas elétricas, e separa as 

diferentes Hb com base nesse princípio A hemoglobina glicada apresenta carga negativa e a 

hemoglobina não glicada carga positiva, o que provoca uma maior interação da hemoglobina 

não glicada com a coluna de carga negativa na cromatografia catiónica. Com o fluxo do tampão 

adequado sobre a resina, permite eluir a fração glicada (HbA1c), separando-a da não glicada 

(Sydney et al., 2018). A deteção é realizada com uma leitura de absorbância a um determinado 

comprimento de onda e o resultado é analisado por um software que varia com base no 

fornecedor e na metodologia utilizada.  

Esta metodologia pode ser realizada em minicolunas cromatográficas ou em sistemas 

denominados de cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC). 

 O HPLC apresenta uma boa eficiência, não sofrendo interferência da base de Schiff ou 

da hemoglobina carboxihemoglobina, motivos que levaram a que fosse considerado como 

Método de Referência. (Weykamp et al., 2009). 

Tem como vantagem identificar as variantes de Hb e grande precisão. Em contrapartida 

tem interferências com hemoglobinopatias como HbF (OMS, 2011). 
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1.3.1.1.2. Cromatografia de afinidade utilizando ácido borónico 

 

A cromatografia de afinidade utiliza derivados de ácido borónico (geralmente utiliza 

ácido aminofenil borónico) impregnados num gel de agarose que reconhece os grupos cis-diol 

da glucose ligados a Hb. 

Assim a separação depende de uma interação específica entre a glucose na Hb 

glicosilada e o ácido borónico imobilizado.  

Este método não permite identificar variantes de Hb o que pode afetar a interpretação 

clínica de HbA 1c valores nos casos em que há alterações no tempo de vida dos eritrócitos 

(Rhea e Molinaro, 2014). 

 

1.3.1.2. Imunoensaios 

 

 Os testes de imunoensaios utilizam anticorpos que reconhecem os aminoácidos glicados 

N-terminais. Na ausência de HbA 1c , os polihapteno (moléculas sintéticas contendo múltiplos 

epitopos HbA1c ) reagem com anti-HbA livres  que se ligam a micropartículas para formar um 

complexo anticorpo-polihapteno insolúvel. Isso resulta em dispersão de luz significativa. Este 

processo esta representado na Figura 4A.  

 Na Figura 4B , a HbA1c esta presente  e reage com o anticorpo anti-HbA1c , formando 

complexos de antígeno-anticorpo solúveis e, assim, reduzindo a dispersão de luz. A taxa da 

reação é medida turbidimetricamente e é inversamente proporcional à quantidade de HbA1c na 

amostra. 

 

Figura 4- Imunoensaio de inibição turbidimetrica para mediçao de HbA1c (adaptado de Jeanne e Ross, 

2014) 
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Os imunoensaios de primeira geração da HbA 1c utilizam um anticorpo que reconhece 

uma sequência de 4 a 10 aminoácidos na cadeia β da HbA. 

Devido a interferências com outro tipo de Hb, em particular a HbS, foram desenvolvidos 

imunoensaios de segunda e terceira geração em que o epítopo do anticorpo utilizado sequências 

de aminoácidos mais específicas próximos do N-terminal do cadeia β de HbA (Rhea e 

Molinaro, 2014). 

A grande vantagem destes ensaios é a facilidade de automatização em autoanalisadores 

bioquímicos comuns. Ensaios utilizando imunoturbidimetria e imunoaglutinação estão 

disponíveis no mercado. (Caramago e Gross, 2004). Para além disso este método não é afetado 

pela HbE, HbD ou Hb carbamilada, as suas interferências podem ser com hemoglobinopatias 

com aminoácidos alterados nos locais de ligação ou com HbF (OMS, 2011) 

 

1.4. Uniformização do método para a determinação da HbA1c 

 

A importância HbA1c como um indicador da glicemia média e de riscos para 

complicações em pacientes com diabetes mellitus foi estabelecida pelos resultados de ensaios 

clínicos de longo prazo, mais notavelmente o Estudo de Controle e Complicações do Diabetes 

(DCCT) e Estudo de Diabetes Prospectivo do Reino Unido (UKPDS), publicado em 1993 e 

1998, respetivamente, como já referido. A aplicação clínica não foi implementada de forma 

fácil, devido a falta de comparabilidade entre dos resultados da HbA1c entre os métodos de 

ensaio e laboratórios.  

A necessidade de uma uniformização levou a criação em 1996 por parte da American 

Association for Clinical Chemistry (AACC) do “National Glycohemoglobin Standardization 

Program” (NGSP). 

Apesar de ter sido bem-sucedido este programa inclui ainda o desenvolvimento de um 

método de referência de HbA1c pela Federação Internacional de Química Clínica (IFCC) e 

recomendações para testes de HbA1c no ponto de atendimento (POC) (Little e Rohlfing, 2013). 
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O programa de padronização do NGSP HbA1c começou em 1996 para implementar as 

recomendações do subcomité da AACC. A abordagem do NGSP à padronização do ensaio de 

HbA1c é modelada a partir do programa Rede de Laboratórios do Método de Referência de 

Colesterol. O programa Colesterol baseia-se na realização de comparações de amostras parciais 

com o método de referência do colesterol e, assim, fornece um meio para os fabricantes 

estabelecerem a rastreabilidade do Sistema Nacional de Referência para o Colesterol (NGSP, 

2011). 

O NGSP é constituído por um Comité Diretivo e uma rede de laboratórios de referência. 

A rede de laboratórios incluindo o Laboratório de Referência Primária Central (CPRL), os 

Laboratórios de Referência Primários (PRLs) e os Laboratórios de Referência Secundária 

(SRL).  

O comité é o órgão responsável por verificar as mudanças de políticas ou de protocolos 

e os relatórios trimestrais apresentados pela Rede de Laboratórios. A rede de Laboratórios e 

constituída por um Núcleo Administrativo (NETCORE), um CPRL, dois PRLs, um nos EUA 

e um na Europa, e oito SRLs, três nos EUA, quatro na Europa e um na Ásia.  

A NETCORE coordena o processo de certificação e faz a ligação entre os laboratórios 

e o Comité Diretivo. É Responsável pela análise de todos os dados de certificação e 

monitoramento de rede, O CPRL e PRLs analisam HbA1c com recurso ao mesmo método de 

ensaio de troca catiónica Bio-Rex 70. 

O CPRL é o laboratório que foi usado no estudo DCCT e define a calibração inicial para 

o programa de padronização com base nos valores de controlo usados no DCCT para que os 

resultados possam ser comparados. 

Os PRLs servem como laboratórios de controlo de segurança para a CPRL e serve apoiar 

às necessidades do programa. Em conjunto os PRLs e SRLs fazem a calibração das amostras 

de sangue fresco para que coincidam com os valores do CPRL.  

A CPRL controla de forma mensal para todos os laboratórios da rede NGSP usando 

reservas de sangue total congelados.  

Os SRLs trabalham com os fabricantes para a calibração dos métodos e certificação. 

Para isso os SRLs usam métodos comerciais altamente exatos, com base em diferentes 

princípios metodológicos (HPLC de troca iônica, HPLC de afinidade com boronato, 
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imunoensaio e eletroforese capilar), e fazem uma calibração diferente daquele fornecido pelo 

fabricante.  

Para a certificação está estabelecido um processo, que consiste na troca de 40 amostras 

de sangue total, frescas ou congeladas, representando uma faixa especificada de valores de 

HbA1c entre um fabricante e um SRL da NGSP. Um fabricante recebe um Certificado de 

Rastreabilidade se 37/40 dos resultados individuais estiverem dentro de 7% da média de SRL. 

A certificação é válida por um ano e para continuar é necessário repetir anualmente o ensaio 

interlaboratorial. 

Para além dos fabricantes também os laboratórios públicos ou privados, podem obter 

certificação, sendo o processo idêntico. Para estes laboratórios é possível dois níveis de 

certificação, onde o nível II os critérios de autenticação são iguais aos dos fabricantes e para os 

de nível I é necessário que 38 dos 40 resultados individuais estejam dentro de 7% da média de 

SRL (Little e Rohlfing, 2013). 

Os laboratórios de nível I também são monitorados trimestralmente, usando o mesmo 

processo e critério usado para o monitoramento mensal dos laboratórios da rede NGSP.  

A CAP faz uma avaliação duas vez ao ano da concordância dos resultados de HbA1c, o 

que permite avaliar a eficácia do programa de uniformização. (NGSP, 2011). 

A International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IFCC) em 

1995 abordou a uniformização da HbA1c. O objectivo do grupo de trabalho da IFCC era a 

criação de um método de referência e de materiais de referência. 

O método IFCC seria uma estimativa de “valor real” para materiais de referência, que 

são amostras reais.  A IFCC oferece aos fabricantes materiais apropriados para matriz (sangue 

total congelado) com valores atribuídos pela rede da IFCC para estabelecer e verificar a 

qualidade (Weykamp et al., 2008) 

Este método foi aprovado pela IFCC no ano de 2001, mas houve uma dificuldade na 

implementação do programa porque existia uma diferença entre os resultados do NGSP e do 

IFCC.  Os resultados do IFCC eram entre 1,5 e 2% de HbA1c inferiores aos resultados do 

NGSP. 

Em 2007, a IFCC, a ADA, a Associação Europeia para o Estudo do Diabetes (EASD) e 

a Federação Internacional de Diabetes emitiram uma declaração consensual sobre a 
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padronização mundial da HbA1c. Neste documento é indicado o sistema de referência da IFCC 

para a padronização mundial, mas também recomendou que a HbA1c fosse relatada nas 

unidades IFCC e NGSP, sendo os resultados do IFCC em mmol / mol. (ADA et al, 2007) 

A forma de expressar o valor de HbA1c é diferente de país em país, alguns países 

decidiram indicar a HbA1c em % segundo NGSP, alguns decidiram indicar no sistema IFCC 

mmol / mol e há ainda alguns que usam ambas as unidades. Devido a esta diversidade foi criada 

uma equação (NGSP = [0,09148 * IFCC] + 2.152) com baseada na comparação dos resultados 

de muitos anos da Rede NGSP / IFCC para comparações e conversão de unidades. Para que a 

equação não induza em erros, esta é reavaliada de forma contínua. 

Apesar de os princípios de referência NGSP e IFCC serem diferentes, eles tornam-se 

complementares, uma vez que o primeiro aplica limites aceitáveis definidos para o desempenho 

do método que são baseados em requisitos clínicos e o segundo fornecendo controlo de 

qualidade a uma base de precisão (Hanas  e John, 2010) 

 

1.4.1. O estado atual da medição de HbA1c 

 

Com o desenvolvimento da ciência e com novos estudos sobre a DM, houve um 

aumento do número de métodos e laboratórios certificados. Só em meados do ano 2012 

aproximadamente 110 métodos e 110 laboratórios foram acreditados (NGSP, 2012). 

A determinação da HbA1c atualmente é usada para o controle glicémico e também para 

determinar se o valor de HbA1c está próximo do objetivo estabelecido pelo médico. A ADA e 

o Instituto Nacional de Saúde e Excelência Clínica consideram que uma variação 0,5% de 

HbA1c é considerada uma mudança clinicamente significativa (ADA, 2009). 

Para a análise laboratorial no diagnóstico e tratamento do diabetes diretrizes mais 

recentes recomendam que o CV dentro do laboratório seja idealmente menor que 2% e que o 

CV entre laboratórios seja inferior a 3,5%. (Sacks et al., 2011). 

 

1.5. Vantagens e desvantagem da determinação da HbA1c em relação a outros 

métodos no Diagnóstico da Diabetes Mellitus 
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As vantagens e limitações da HbA1c, a medida padrão-ouro do controle da glucose, são 

discutidas em conjunto com a importância clínica da hipoglicemia e da variabilidade glicêmica 

(Ajjan, 2017). 

 

1.5.1. Vantagens do uso da Hemoglobina Glicada no Diagnóstico da 

Diabetes Mellitus  

 

A determinação da Hba1c apresentas vantagens comparativamente a procedimentos 

usados anteriormente.  

A primeira vantagem foi o motivo que levou ao uso da HbA1c no estudo da diabetes, os 

estudos “Diabetes control and complications trial (DCCT) (1993)” e o “United Kingdom 

Prospective Diabetes Study (UKPDS) (1998)”, ou seja, a relação entre o controlo da glicemia 

e as complicações dos diabéticos, baseada na determinação da HbA1c (Netto et al., 2009). 

Outra vantagem é a não necessidade da analise ser realizada em jejum, ao contrário do 

teste da glicemia capilar em jejum e na PTGO.  

Esta vantagem constitui uma das apontadas como tendo maior realce pela OMS, na sua 

publicação de 2011 (Bonora e Tuomilehto, 2011). A HbA1c consegue dar uma melhor ideia de 

hiperglicemia crónica do que duas medições, quer de glicemia em jejum quer PTGO, em 

intervalos de tempo (2-3 meses), uma vez que não é alterada como exercício físico e/ou dieta 

nos dias anteriores a coleta da amostra análise (Byrkjeland et al., 2015) 

Em 2008 um estudo determinou que a colheita de sangue para uma análise dos níveis 

de glucose pode ser afetada pelos níveis de glucose endógena aumentada, resultantes de 

situações de stress horas antes. Embora este facto tenha muito pouco interferência nos 

resultados, veio ainda mais salientar a importância da HbA1c (Wexler et al., 2008).  

Ao contrário das amostras de glucose, as amostras para HbA1c podem ser facilmente 

obtidas e armazenadas (Weykamp, 2013). 

Já no que se refere à glicemia, as recomendações da OMS dizem que após a colheita da 

amostra esta deve ser imediatamente analisada e, em caso de impossibilidade, o plasma deve 

ser separado imediatamente da restante amostra; se isso não for possível, terão de ser 

adicionados inibidores glicolíticos na amostra e esta deve ser colocada em água gelada (Herman 

et al, 2000).  
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 Sendo a DM uma patologia de importante monotorização é importante usar um método 

que sofra pouca alteração com variabilidade intra-individual, para a HbA1c essas alterações são 

mínimas em oposição as PTGO e FPG (Johnsen e Colagiuri, 2009).  

A reprodutibilidade dos testes nos diferentes laboratórios é um ponto essencial para a 

implantação de um método, com um programa de uniformização. 

De acordo com a publicação da OMS em 2011, o National Glycohemoglobin 

Standardization Program (NGSP) foi, durante muitos anos, a única base para uma melhor 

harmonização dos testes de doseamento da HbA1c. A IFCC desenvolveu um novo método de 

referência padronizado para a determinação da HbA1c, aprovado por largo consenso em 2001, 

com unidades expressas em milimoles de hemoglobina A1c por mole de hemoglobina 

(mmol/mol). Em Portugal e por orientação da DGS é permitido apenas os métodos certificados 

pelo NGSP e calibrados de acordo com a padronização da IFCC (DGS, 2011). 

 Mais uma vantagem é o facto da HbA1c ser usada de uma forma abrangente a todo o 

país por indicação da DGS, o que permitiu um conhecimento acrescido por parte da comunidade 

médica pra as técnicas ligadas a HbA1c. 

 

1.5.2. Limitações da utilização da hemoglobina Glicada como método 

diagnóstico  

 

Um dos fatores que mais afeta o setor da saúde é o dinheiro que lhe é destinado a ela 

pelas entidades governamentais. Uma das limitações da HbA1c é o maior custo do teste 

relativamente a outros, impedindo a implantação do método em países mais carenciados. Este 

facto esta referenciado no Definition and Diagnosis of Diabetes Mellitus and Intermediate 

Hyperglycemia, em 2006, pela OMS. (OMS, 2016) 

Apontada com uma vantagem, a padronização ainda não esta totalmente implantada, 

uma vez há ainda laboratórios diferentes que os métodos que utilização são também eles 

diferente, e com consequência proporcionam diferentes resultados consoante a técnica 

laboratorial utilizada e a sua qualidade. Estas desvantagem tem vido a ser cada vez mais 

ultrapassada.  

Quando se verifica a existência de outras patologias em simultâneo com a DM é de ter 

em conta que isso pode alterar de alguma formas os resultados obtidos. Desde o reconhecimento 

da HbA1c como método de diagnóstico da DM, vários estudos feitos em indivíduos com 
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determinadas patologias, no sentido de esclarecer a possibilidade de recorrer a este método de 

diagnóstico para esse grupo. Tanto a HbA1c como a albumina glicada são marcadores de 

controle glicêmico, o que permitiu realizar estudos comparativos para avaliar as alterações dos 

níveis de HbA1c. 

Algumas das patologias estudas são a anemia, insuficiência renal crônica, 

hiperesplenismo, doenças crônicas do fígado, hipertireoidismo, hipoalbuminemia e gestação. 

Em casos com insuficiência renal crônica, a anemia renal diminui os valores de HbA1c devido 

ao tempo de vida dos eritrócitos ser menor. Também são alterados os valores de HbA1c em 

pacientes com nefropatia diabética que são submetidos a diálise peritoneal ou hemodiálise.  Em 

pacientes tratados com eritropoietina os valores de HbA1c são menores do que os pacientes que 

não tratados, como resultado do tempo de vida dos eritrócitos encurtado. Nas hepatopatias 

crônicas, como hepatite crônica e cirrose hepática, o hiperesplenismo reduz os valores de 

HbA1c devido ao tempo de vida reduzido dos eritrócitos (Inoue et al., 2015) 

Como a concentração de HbAa1c é dependente da sobrevida de eritrócitos para refletir 

com precisão as concentrações médias de glucose no sangue, quaisquer alterações na vida útil 

dos eritrócitos podem resultar em uma medição de HbA1c que não reflita com exatidão a 

glicemia média nos últimos 120 dias.  

Outro fator a ter em conta é os diferentes tipo de hemoglobinas que podem ser 

encontradas. De salientar que, nos indivíduos homozigotos HbS, HbC, HbSC ou qualquer outra 

variante da hemoglobina que altere significativamente a semi-vida dos eritrócitos, não faz 

sentido a determinação da HbA1c (Rhea et al., 2013). 

É atualmente aceite que as características mais comuns variantes de Hb (por exemplo, 

HbAS, HBAC, HbAE, e HbAD) não alteram o tempo de vida dos eritrócitos a um nível que 

possa interferir com a interpretação clínica de HbA1c. Como todos eles têm uma β-valina 

terminal, a glicação é a mesma que para a HbA1c. A interferência analítica dessas Hbs é 

variante e específica do método e é difícil de generalizar (Randie e Rohlfing, 2013). 

Portanto, é recomendado pela ADA que os valores de HbA1c sejam usados em 

pacientes que possuem características variantes da Hb, desde que o ensaio utilizado não seja 

analiticamente afetado pela presença daquela variante da Hb (Jeanne e Ross, 2014). 

Outra limitação deste método é a possibilidade de dois indivíduos, apesar de terem a 

mesma glicemia, tem valores de HbA1c diferentes, facto que resulta do tempo de reação para a 

formação da Hba1c. Alguns autores denominaram este fenómeno de glycation gap e atribuíram 

esta diferença à velocidade com que ocorre a reação entre a hemoglobina e a glucose havendo 
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os chamados low glycators e os high glycators. Os high glycators têm um maior nível de HbA1c 

do que aquela que seria prevista tendo em conta os níveis de glicemia; contrariamente, os low 

glycators têm níveis mais baixos que os esperados (Bloomgarden e Einhorn, 2010). 

É ainda de referir que a própria idade do doente interfere com o nível de HbA1c. Deste 

modo, a determinação da HbA1c como único método de diagnóstico da doença deve ser evitada 

nos indivíduos mais idosos. (Joyce et al., 2011) 

Existem métodos alternativos de avaliação da glicemia média (por exemplo, albumina 

glicada e / ou frutosamina) que são recomendados para colmatar as falhas da HbA1c, mas ainda 

não são tão padronizadas quanto a HbA1c. Por outro lado a albumina glicada e frutosamina não 

se correlacionaram com o desenvolvimento de complicações a longo prazo resultantes da 

diabetes mellitus, como a HbA1c e avaliam o grau de glicemia ao longo de um período de 

aproximadamente, 2 a 3 semanas, ao contrário de 2 a 3 meses para a HbA1c (Molinaro, 2008). 

 

 1.6. Validação de métodos analíticos  

 

O aumento do número de laboratórios e métodos torna cada vez mais importante a 

existência de um sistema de controlo e garantia de qualidade, ou seja, que disponham de meios 

e critérios simples e objetivos para demonstrar que os métodos de ensaio que realizam têm 

resultados confiáveis e adequados à qualidade pretendida.  

A importância desta validação é a redução de erros de análise que possam de algum 

modo interferir com o resultado e a saúde do paciente ser afetada. Desta forma, para um controlo 

efetivo dos resultados e de modo a garantir a correta interpretação e confiabilidade dos mesmos, 

o método analítico é sujeito a uma série de etapas de avaliação, que atestam a sua validação 

(Huber, 2010). 

A DGS também aborda esta temática, como é referido segundo a NP EN ISO 15189-

2017. A Norma ISO 15189 foi publicada em 2012 revista em 2017 e estabelece requisitos gerais 

para que a um laboratório esteja reconhecida competência técnica. A norma é especifica para 

os laboratórios clínico, tendo algumas especificidades concretamente, as relacionadas com a 

fase pré analítica recaem na preparação, identificação e transporte de amostras. Assim foi 

denominada uma norma específica, a Norma ISO 15189:2012 "Laboratórios Clínicos - 

Requisitos particulares para a qualidade e competência" (Intedya, 2012). 
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Na norma é abordada a parte de gestão correspondente aos requisitos para a certificação 

do sistema de qualidade e a parte técnica que descreve os requisitos para o pessoal, instalações, 

equipas, procedimentos, garantia de qualidade e relatórios.  

Para uma validação do método pode ser necessário realizar alguns ou ate mesmo todos 

os parâmetros descritos no OGC004 que é o guia do IPAC para a aplicação da NP EN ISO 

15189. Para validação é realizada uma avaliação indireta, a norma defende estudos de 

caraterística do método como linearidade, exatidão, precisão, repetibilidade, reprodutibilidade, 

limites de deteção para que se possa conhecer a qualidade dos seus resultados. 

Quando se quer fazer uma avaliação direta, ou seja, por comparação com 

valores/referências aceites, devemos comparar com métodos de referência; com padrões ou 

materiais de referência certificados e/ou ensaios interlaboratoriais (IPAC, 2006). 

A Clinical Laboratory Improvement Amendments (CLIA) criou um documento 

“Padrões e Certificação: Requisitos Laboratoriais” revisto pela última vez em 2003 que divide 

os métodos em dois grupos Waived Tests e Non-Waived Tests. Os Waived Tests são testes 

simples com baixo risco para um resultado incorreto, e para um bom resultado basta ser 

realizado de acordo com as instruções do fabricante, não necessitando de controlos. 

Os Non-Waived Tests são os testes de complexidade moderada e alta. Estes devem ser 

verificados com recuso a: exatidão, precisão, gama de trabalho e intervalo de referência para 

valores normais (CLIA, 2013). 

Para a União Europeia, a divisão é mais especifica, os métodos são divididos em quatro 

grupos como refere Friedecký (2004). As diferentes divisões são baseadas nos níveis de 

exigência na validação. 

Os testes Qualitativos certificado pela comunidade europeia, são os de validação mais 

simples, basta utilizar o teste de acordo com o fabricante e só necessita de um controlo de 

qualidade interno.  

 Os testes quantitativos são divididos em três grupos: os certificados conforme a 

comunidade europeia, que são a maioria dos testes existentes nos laboratórios em que é 

importante avaliar os resultados de acordo com as referências e avaliar a precisão e a 

quantificação da tendência para obter o valor de incerteza. O método deve ser usado conforme 

o procedimento indicado pelo fabricante. 
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 Se o método quantitativo for modificado, na sua validação deve ser avaliada a precisão 

e o bias para analisar também os valores de incerteza. E os resultados devem ser comparados 

com outros laboratórios e feito um controlo externo de qualidade. Estes parâmetros servem para 

provar se a modificação em causa não alterou a sua qualidade.  Caso o método seja desenvolvido 

pelo próprio laboratório é necessário um maior número de parâmetros. A validação é feita sim 

pelo estudo da precisão, exatidão (bias), linearidade/gama de trabalho, limite de deteção e 

quantificação, interferências, comparação com outro método (Friedecký  et al., 2004).  

  



22 

 

  



23 

 

Capítulo II - Objetivos 

 

O objetivo pretendido com a realização deste estudo foi uma avaliação dos valores de 

HbA1c obtidos por diferentes aparelhos. Os aparelhos usados foram o G7 HPLC Analyzer e o 

COBAS INTEGRA® 400 plus, que corresponde respetivamente ao método de cromatografia 

líquida de alta eficiência e imunoensaio de inibição turbidimétrica (TINIA) existentes no 

laboratório de patologia clínica do CHTMAD. No laboratório de patologia clínica é apenas 

realizada por rotina a análise da HbA1c pelo método de HPLC.  

Para isso foi pretendido determinar para cada método a: 

• Linearidade 

• Precisão  

• Exatidão 

Com os dados obtidos determinar os intervalos de confiança para os valores de 

diagnóstico e possíveis erros sistemáticos existentes para determinar se existia concordância 

entre os métodos.   
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Capítulo III - Material e Métodos 

3.1. Procedimento Experimental 

 

O trabalho pratico foi desenvolvido no laboratório de Patologia Clínica do Centro 

Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, localizado em Vila Real, e decorreu entre os meses 

de outubro 2017 e de julho de 2018 

É neste laboratório que se encontram instalados os equipamentos automatizados que 

foram usados para obtenção de dados. Os equipamentos usados estão a utilizar métodos para a 

determinação da HbA1c com certificado NGSP, rastreáveis à referência do DCCT e calibrados 

de acordo com a padronização do IFCC. 

Os métodos foram usados em conformidade com as indicações dos fabricantes, sendo 

calibrados e controlados da forma correta para obtenção de resultados dentro dos valores 

referenciados para tal. 

Os aparelhos são utilizados na rotina diária do laboratório pelo que se procede a 

manutenções diárias pré-estabelecidas já no laboratório com intuído de verificar o 

funcionamento a adequado dos equipamentos. 

O manuseamento dos equipamentos foi realizado sempre pela mesma pessoa (eu) com 

vista a redução dos possíveis erros sistemáticos, com supervisão dos técnicos e/ou diretor de 

serviço.   

Por fim, reuniu-se toda a informação obtida, bem como a descrição do trabalho efetuado, 

apresentação de resultados e respetivo tratamento estatístico que permitiram as conclusões deste 

estudo. 

 

3.2. Amostras 

3.2.1. Recolha de Amostras 

 

As amostras de sangue utilizadas foram colhidas de pacientes do CHTMAD, num total 

de 118 amostras, para os quais foi pedida por indicação medica uma análise de HbA1c. As 

amostras usadas foram recolhidas ao logo do mês de maio no período da manha (9-12:30horas) 

e utilizadas independentemente das variáveis idades e género. 
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As amostras de sangue foram obtidas por punção venosa, para tubos que usam o método de 

aspiração, que é a técnica suave para coleta de sangue de rotina da marca SARTESDT, e é o 

ideal para veias frágeis em risco de colapso. Os tubos continham o anticoagulante EDTA. 

EDTA (Ethylenediamine tetraacetic acid) ou ácido etilenodiamino tetra-acético é um 

composto orgânico que age como agente quelante, formando complexos muito estáveis com 

diversos iões metálicos, entre eles o magnésio e o cálcio evitando a formação de coágulos 

(Sarstedt, 2016). 

Tendo em conta que o volume de sangue recolhida, face a capacidade máxima do tubo, 

pode ter interferência com o resultado final, foram escolhidos os tubos que contivessem cheios 

pelo menos a 90% da sua capacidade (Chuang, 2004). Foram excluídos os tubos que 

contivessem coágulos. 

 

3.2.2. Tratamento das amostras 

 

As amostras deste estudo foram de pacientes do CHTMAD, sendo as mesmas usadas 

para outras análises pretendidas, uma vez que se tratavam de colheitas feitas para fins clínicos 

de pacientes. Os tubos recolhidos para a realização deste estudo são também usados para a 

realização de hemogramas, contagem de reticulócitos e esfregaços. No laboratório está 

estabelecida uma ordem para a realização das diferentes análises, sendo a primeira o 

hemograma, posteriormente a HbA1c, depois a contagem dos reticulócitos e por fim o 

esfregaço. Na ausência de algum pedido realiza-se a análise seguinte. Após a realização de uma 

análise só é realiza a seguinte após a validação dos resultados.  

Para que não fosse alterada ou afetada a rotina do laboratório a análises de HbA1c pelo 

método de rotina do laboratório foi realizada segundo o funcionamento normal do laboratório, 

já a análise pelo segundo método foi realizada na parte da tarde (entre as 13h as 16h horas). No 

intervalo de tempo as amostras foram armazenadas a temperatura ambiente do laboratório. O 

método de rotina é o HPLC. 
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3.2.3Análisedas amostras 

3.2.3.1. Análise das amostras pelo método de HPLC 

 

A análise de sangue pelo método de HPLC foi realizada com auxílio do aparelho 

automatizado “HPLC G7” da Tosoh, como o da Figura 5, e foi registado o valor de HbA1c 

indicado pelo mesmo.  

 

Figura 5- “HPLC G7” da Tosoh 

 

 A amostra é diluída pelo reagente de hemólise e pela solução de lavagem, o que permite 

que as formas estáveis e lábeis de HbA1c possam ser libertadas individualmente no 

cromatograma sem ser necessário pré-tratamento manual, permitindo a medição precisa da 

forma estável da HbA1c. Depois é injeta um pequeno volume da amostra tratada na coluna 

analítica de HPLC. Devido as diferentes interações iónicas entre a superfície da resina da coluna 

e os componentes da hemoglobina ocorre a separação dos diferentes compostos.  As diferentes 

hemoglobinas são transportadas a diferentes velocidades ao longo da coluna por eluição com o 

recurso aos reagentes 1, 2 e 3, cada um com uma concentração de sal diferente.  

Os compostos resultantes da separados da hemoglobina são detetados ao atravessarem 

uma célula de fluxo do fotômetro, onde o analisador mede as mudanças na absorbância em 415 
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nm. O analisador converte todas as medições e calcula as diferentes percentagens relativas de 

cada fração de hemoglobina (Tosoh, 2011). 

 

3.2.3.2. Análisedas amostras pelo método de imunoensaio 

A análisede sangue pelo método de imunoensaio foi realizada com auxílio do aparelho 

automatizado “Cobas Integra 400®plus” da Roche, como o representado na Figura 6, e foi 

registado o valor de HbA1c indicado pelo mesmo.  

 

 

Figura 6- “Cobas Integra 400®plus” da Roche 

 

A amostra de sangue total é hemolisada automaticamente no analisador Cobas Integra 

400®plus com o Hemolyzing Reagent Gen.2. Este reagente contém TTAB (Brometo de 

tetradeciltrimetilamónio) que é um detergente para eliminar a interferência dos leucócitos sem 

fazer a sua lise. Neste método não é necessário um pré-tratamento da amostra para remover a 

HbA1c lábil. 

 Neste ensaio são identificadas todas as variantes de hemoglobina que são glicadas no 

terminal-N da cadeia beta e que apresentam regiões reconhecíveis por anticorpos idênticas às 

da HbA1c.  

A determinação da HbA1c baseia-se no imunoensaio de inibição turbidimétrica (TINIA) 

de sangue total hemolisado.  

A HbA1c da amostra reage com o anticorpo anti-HbA1c contido no reagente de 

anticorpos, forma complexos antigénio-anticorpo solúveis.  
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Após esta fase é adicionado o reagente de polihaptenos que reagem com o excesso de 

anticorpos anti-HbA1c, formando um complexo anticorpo-polihapteno insolúvel, que pode ser 

determinado turbidimetricamente. A concentração de HbA1c é maior, quanto menor turbidez.  

A hemoglobina libertada na amostra hemolisada é convertida num derivado com um 

espectro de absorção característico. Este espectro é medido bicromaticamente durante a fase de 

pré-incubação (Max diagnostic). 

 

  3.3 Análise Estatística dos Dados 

 

Os dados foram organizados e tratados estatisticamente com o programa Microsoft® 

Excel 2016.  

O estudo dos dois métodos baseou-se nos seguintes parâmetros de desempenho, a 

análise da linearidade, precisão, exatidão e valores de referência para estes métodos.  
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Capítulo IV - Resultados e discussão  

4.1. Determinação da gama de trabalho e resultados do Estudo da Linearidade  

 

Segundo a norma EP6-P2, são necessárias um mínimo de 5 concentrações para o estudo 

da linearidade e para determinar a gama de trabalho (NCCLS, 2001). 

Na avaliação da linearidade, foram selecionadas duas amostras com duas concentrações 

diferentes para posteriormente proceder as diluições. 

As duas amostras foram 

Amostra 1: com concentração de 5,1% HbA1c (A1) 

Amostra 2: com concentração de 9,1% HbA1c (A5) 

 O valor de HbA1c indicado em A1 e A2 é proveniente do método de HPLC. 

As diluições preparadas a partir destas amostras foram preparadas da seguinte forma: 

• Tubo 1: 2ml de A1 

• Tubo 2: 0,25 ml de A1 e 0,75 ml de A5 obtendo-se A2 

• Tubo 3: 1ml de A1 e 1ml de A5 obtendo-se A3 

• Tubo 4: 0,75 ml de A1 e 0,25 ml de A5 obtendo-se A4 

• Tubo 5: 0 ml de A1 e 2 ml de A5  

 

Assim como resultado obtivemos: 

 

• A2 (1 parte de A1 mais 3 partes de A5) 

• A3 (4 partes de A1 mais 4 partes de A5) 

• A4 (3 partes de A1 mais 1 parte de A5) 

 

4.1.1. Estudo da linearidade para o método de HPLC 

 

O intervalo do estudo para o método de HPLC está compreendido entre 5,1% e 9,1%. 

Na Tabela 1, apresentam-se os valores de HbA1c obtidos e os esperados para cada uma das 

concentrações analisadas. 

 Na validação, linearidade refere-se á reta de calibração. Representa a capacidade que 

este modelo tem para fornecer resultados diretamente proporcionais a concentração do 

analito. 
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Tabela 1- Resultados do estudo da linearidade do método de HPLC 

 
Valor esperado de 

HbA1C 

Media de HbA1c dos 

resultados experimentais  

A1 5,10% 5,10% 

A2 6,10% 6,10% 

A3 7,10% 6,90% 

A4 8,10% 8,10% 

A5 9,10% 9,10% 

 

 

Na Figura 7 é possível observar proximidade, entre os valores e a reta de regressão, o 

que é indicativo da existência de linearidade entre ambos os valores. 

 

 

 
Figura 7- Valores observados no do estudo da linearidade pelo método de HPLC 

 

 

4.1.2. Estudo da linearidade para o método de Imunoensaio 

 

A linearidade do método de imunoensaio também foi estudada no intervalo 4,61% a 

8,85%.  Na Tabela 2, são apresentados os valores esperados para as diferentes concentrações e 

resultados obtidos. 
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Tabela 2- Resultado do estudo da linearidade do método de imunoensaio 

 Valor esperado de 

HbA1c 

Media de HbA1c dos 

resultados experimentais 

A1 5,10% 4,61% 

A2 6,10% 5,85% 

A3 6,90% 6,53% 

A4 8,10% 7,91% 

A5 9,10% 8,85% 

 

Na Figura 8 é possível observar proximidade, entre os valores e a reta de regressão, o 

que é indicativo da existência de linearidade entre ambos os valores. 

 

 

Figura 8- Gráfico de dispersão dos valores observados no estudo de linearidade do método de 

imunoensaio 

 

4.1.3. Comparação das linearidades 

 

O coeficiente de determinação (R²), é uma medida de ajustamento de um modelo 

estatístico linear generalizado, como a regressão linear, em relação aos valores esperados 

calculados a partir do modelo construído. O valor de R² varia entre 0 e 1, indicando, em 

y = 1,0566x - 0,0073
R² = 0,9968
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percentagem, o quanto o modelo consegue explicar os valores observados. Quanto maior o R², 

maior é a quantidade de variabilidade do sistema explicado pelo modelo. Os valores de R2 

determinados para ambos os métodos são iguais e muito próximo de 1, o que significa que os 

presentes métodos apresentam muito boa linearidade nos seus resultados. As curvas de 

calibração, geralmente, devem ter valores de coeficientes de correlação superiores a 0,995. 

 

4.2. Resultados do Estudo da Precisão 

 

Segundo a CLSI EP5-A, a precisão intra-corrida que avalia a repetibilidade, e a 

reprodutibilidade são consideradas as mais importantes no estudo da precisão de um 

determinado método (NCCLS, 1999). 

O coeficiente de variação é usado para analisar a dispersão em termos relativos a seu 

valor médio quando duas ou mais séries de valores apresentam unidades de medida diferentes. 

Dessa forma, podemos dizer que o coeficiente de variação é uma forma de expressar a 

variabilidade dos dados excluindo a influência da ordem de grandeza da variável. 

Neste estudo com os dados obtidos, procedeu-se ao cálculo de medidas da precisão 

estatística, tais como média, desvio padrão, coeficiente de variação. Para ambos o método foi 

realizado o estudo da precisão, com os valores registados em 10 dias dos controlos 

correspondentes a cada aparelho. Para cada método foram usados os dois controlos referentes 

aos diferentes níveis (baixo e alto).  

Na avaliação da precisão no Cobas integra 400plus, correspondente ao método de 

imunoensaio foram analisados os controlos HBCN (controlo liofilizado cuja concentração se 

encontra no intervalo normal ou no limiar normal – patológico, tem um valor alvo 5,81% 

HbA1c e o intervalo de referência vai de 4,76 % a 6,86 %) e HBCP (controlo liofilizado cuja 

concentração se encontra normalmente no intervalo patológico tendo com valor alvo 12,2 % 

HbA1c e o intervalo de referência vai de 10,1% a 14,3%) ambos fornecidos pelo fabricante e 

usado segundo as suas normas (Roche, 2010). 

No HPLC TOSOH G7 para o método de HPLC, foram analisados os controlos Glyco I 

e Glyco II. O Glyco Hb Control Level I (Glyco I) é o controlo liofilizado cuja concentração se 

encontra no intervalo normal ou no limiar normal – patológico, com um valor alvo de 6,0% 

HbA1c e o intervalo de referência vai de 5% a 7%. O Glyco Hb Control Level II (Glyco II) é 
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controlo liofilizado cuja concentração se encontra normalmente no intervalo patológico com o 

valor alvo de 11,3% HbA1c e o intervalo de referência vai de 10,3% a 12,3% (Tosoh, 2011) 

 

 

5.2.1. Resultados do Estudo da Precisão intermédia para o método de HPLC 

 

Na Tabela 3, estão apresentadas as medias dos resultados dos dois controlos, que 

foram analisados em duplicado durante dez dias. 

 

Tabela 3- Dados obtidos para o estudo da precisão do método de HPLC com auxílio do G7 Tosoh   

Dia 
Média dos valores 

de Glyco I 

Média dos valores 

de Glyco II 

1 5,10% 9,90% 

2 5,10% 10,00% 

3 5,10% 10,00% 

4 5,30% 9,90% 

5 5,10% 10,00% 

6 5,10% 10,00% 

7 5,20% 9,90% 

8 5,10% 10,00% 

9 5,10% 10,00% 

10 5,10% 9,90% 

 

O valor alvo corresponde ao valor indicado pelo fabricante referente a cada controlo. Na 

Tabela 4 estão representados os valores do coeficiente de variação para a análise da precisão. 
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Tabela 4- Resultados obtidos no estudo da precisão do método de HPLC 

 

 

Glyco I Glyco II 

Média 5,13% 9,96% 

Desvio Padrão 0,0675 0,0516 

Coeficiente de 

variação 

1,32% 0,5% 

Erro sistemático 0,13 para um 

valor alvo de 

5% 

-0,04 para um 

valor alvo de 

10% 

 

 

5.2.2. Resultados do Estudo da Precisão intermédia para o método 

Imunoensaio  

 

Na Tabela 5, estão apresentadas as medias dos resultados dos dois controlos, que foram 

analisados em duplicado durante dez dias. 

Tabela 5- Dados obtidos para o estudo da precisão do método de imunoensaio com auxílio do Cobas Integra 

400plus 

Dia Controlo HBCN Controlo HBCP 

1 5,52% 12,34% 

2 5,83% 12,23% 

3 5,70% 12,29% 

4 5,58% 12,61% 

5 5,69% 12,58% 

6 5,99% 12,50% 

7 5,58% 12,45% 

8 5,60% 12,35% 

9 5,67% 12,35% 

10 5,70% 12,47% 
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Na Tabela 6, estão representados os valores do coeficiente de variação para a análise da 

precisão. 

 

Tabela 6- Resultados obtidos no estudo da precisão do método de imunoensaio 

 HBCN HBCP 

Média 5,69% 12,42% 

Desvio Padrão 0,1379 0,1186 

Coeficiente de 

variação 
2,4% 0,96% 

Erro padrão 0,04 0,04 

Erro sistemático 

-0,12 para um 

valor alvo de 

5,81% 

0,22 para um 

valor alvo de 

12,2% 

. 

  

5.2.3. Comparação da Precisão dos Métodos 

 

O estudo da comparação das precisões dos dois métodos para valores mais altos de 

HbA1c não é aplicável, visto que o valor alvo do controlo HBCP utilizado no método de 

imunoensaio é de 12,2%, sendo este valor maior que o limite do intervalo de linearidade 

estudado, bem com o valo de Glyco II que é de 10%. 

 Sendo os valores dos controlos mais baixos de HbA1c pertencentes ao intervalo de 

linearidade, realizou-se a comparação entre dos dois (Glyco I e HBCN) para o estudo da 

precisão. 

Na analisado os coeficientes de variação calculados podemos concluir que os dados do 

método de HPLC têm uma maior precisão em comparação com os dados do método de 

imonuensaio.  

Para um paciente com 6,5% de HbA1c indicado por cada um dos métodos terá um 

intervalo diferente na apresentação do resultado para um intervalo de confiança (IC) de 95%. 

No método de HPLC, o resultado é apresentado por 6,5± 1,96 × desvio padrão, que corresponde 
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a 6,5± 0,13. No método de imunoensaio o intervalo é representado por 6,5± 0,27. Como o 

intervalo do método de imunoensaio é maior do que o de HPLC é mais inseguro a determinação 

do diagnóstico da HbA1c. De acordo com o requisito de qualidade clínico, um método deve ser 

capaz de detetar uma alteração de 0,5% de HbA1c, logo a imprecisão não pode ultrapassar o 

0,49%  

 

5.3. Resultados do Estudo da Exatidão 

 

O estudo da exatidão visa comparar dos resultados obtidos, a partir do método de 

imunoensaio com os resultados obtidos pelo método considerado como referência, neste caso 

o método de HPLC.  

As amostras para estudo da exatidão foram processadas ao longo de 6 dias, sendo no 

total 118 amostras. A medição dos valores de HbA1c foi realizada sempre em primeiro lugar 

pelo método de HPL, método de rotina do laboratório e posteriormente pelo método de 

imunoensaio. A leitura das amostras apenas foi realizada apenas uma vez em cada um dos 

métodos, apesar de ser recomendada uma segunda leitura segundo a norma EP9-A2 (NCCLS, 

2002). Este facto resulta na redução do valor gasto para desenvolver o estudo.  

Assim o objetivo principal é estudar a proximidade dos resultados obtidos pelos 

métodos, isto é, avaliar a exatidão do “novo” método relativamente ao de referência e 

determinação do bias para várias concentrações, através da utilização do método de regressão 

linear. 
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Tabela 7- Valores de HbA1c em % nas 118 amostras recolhidas. 

Nº HPLC 

(tosoh) 

Turbidimetria 

(cobas 

400plus) 

Nº HPLC 

(tosoh) 

Turbidimetria 

(cobas 

400plus) 

Nº HPLC 

(tosoh) 

Turbidimetria 

(cobas 

400plus) 

1 5,80% 5,47% 41 7,60% 7,42% 81 11,50% 11,22% 

2 5,10% 4,91% 42 5,80% 5,58% 82 3,10% 3,77% 

3 11,10% 10,99% 43 6,50% 6,39% 83 5,60% 5,30% 

4 7,00% 6,93% 44 7,40% 6,75% 84 6,90% 6,33% 

5 6,70% 6,64% 45 5,60% 5,17% 85 6,50% 6,12% 

6 8,40% 8,13% 46 6,40% 6,11% 86 6,40% 6,01% 

7 5,40% 5,35% 47 5,00% 4,94% 87 7,20% 6,70% 

8 7,70% 7,72% 48 5,70% 5,62% 88 4,60% 4,41% 

9 5,90% 5,92% 49 5,90% 5,96% 89 7,40% 7,25% 

10 5,70% 5,75% 50 5,60% 5,44% 90 6,40% 6,27% 

11 8,40% 8,31% 51 6,60% 6,34% 91 6,40% 6,12% 

12 7,20% 7,02% 52 7,10% 6,82% 91 6,10% 5,87% 

13 6,00% 5,71% 53 6,60% 6,43% 93 7,00% 6,66% 

14 5,50% 5,29% 54 5,60% 5,47% 94 6,40% 6,02% 

15 6,50% 6,23% 55 5,80% 4,48% 95 6,20% 5,29% 

16 7,10% 6,64% 56 5,30% 5,02% 96 5,70% 5,45% 

17 5,60% 5,46% 57 7,40% 6,87% 97 5,60% 5,26% 

18 5,20% 5,23% 58 6,30% 6,01% 98 9,20% 8,96% 

19 7,60% 7,70% 50 7,30% 6,79% 99 11,10% 10,59% 

20 9,10% 9,09% 60 6,90% 6,22% 100 5,60% 5,34% 

21 6,00% 5,80% 61 5,60% 5,30% 101 6,70% 6,26% 

22 6,50% 6,43% 62 5,90% 5,59% 102 7,50% 7,28% 

23 6,50% 6,48% 63 8,10% 7,92% 103 5,20% 4,95% 

24 6,10% 6,05% 64 5,70% 5,55% 104 6,40% 5,64% 

25 8,20% 8,20% 65 8,50% 8,17% 105 5,40% 4,83% 

26 5,30% 5,10% 66 8,80% 8,50% 106 6,70% 6,40% 

27 6,50% 6,34% 67 7,80% 7,37% 107 6,80% 6,40% 

28 6,40% 6,15% 68 7,30% 7,02% 108 6,20% 5,89% 

29 7,20% 6,98% 69 5,10% 5,00% 109 5,80% 5,49% 

30 5,60% 5,45% 70 6,00% 5,80% 110 9,30% 9,19% 

31 6,60% 6,35% 71 6,40% 5,84% 111 7,20% 6,84% 

32 6,70% 6,50% 72 7,70% 7,52% 112 8,40% 8,33% 

33 5,90% 5,97% 73 5,50% 5,32% 113 7,90% 7,77% 

34 8,30% 8,05% 74 7,30% 6,77% 114 9,10% 8,85% 

35 6,50% 6,44% 75 5,10% 4,87% 115 7,50% 7,24% 

36 7,30% 6,96% 76 7,50% 7,20% 116 5,10% 4,61% 

37 7,50% 7,30% 77 5,00% 4,37% 117 12,30% 11,97% 

38 8,10% 7,95% 78 7,70% 7,18% 118 9,60% 9,41% 

39 7,00% 6,76% 79 7,50% 7,10%    

40 6,80% 6,79% 80 5,00% 4,82%    

 

 

5.3.1. Teste t para amostras emparelhadas 

 

Com o objetivo de determinar se existiam diferenças estatisticamente significativas 

entre os dois métodos realizou-se o teste t para amostras emparelhadas. O teste foi realizado de 

forma automática pelo programa Excel. 
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Neste teste compara-se o valor de t determinado com o valor de t tabelado para um nível 

de confiança 95 % e para n-1 graus de liberdade e se o valor t calculado for menor do que o t 

tabelado, então não existem diferenças para o conjunto de amostras e a presença de um erro 

sistemático não é estatisticamente significativa, ou o inverso. 

 

Tabela 8 - Resultados do "Teste t" para amostras emparelhadas 

Teste t para amostras emparelhadas 

Média das diferenças 0,24% 

Desvio padrão das diferenças 0,19 

Valor t calculado 13,3 

Valor t tabelado 1,98 

 

Como o t calculado é maior do que o t tabelado, considera-se que existem diferenças em 

geral para o conjunto de amostras e a presença do erro sistemático é estatisticamente 

significante.  

 

O gráfico de Bland e Altman é um gráfico de dispersão entre as médias individuais das 

duas medidas e as diferenças individuais entre as medidas. Neste gráfico o eixo Y corresponde 

às diferenças entre os valores dos métodos, enquanto o eixo X representa o respetivo valor da 

média de ambos, sendo a melhor estimativa do valor real da variável. 
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Figura 9- Gráfico representativo das diferenças das amostras em relação a media do somatório das 

diferenças dos dois métodos. 

 

No gráfico de Bland-Altman, Figura 9, a linha sólida mostra a diferença média, enquanto 

as linhas pontilhadas mostram a diferença média ± 1,96 SD. 

Se os métodos HPLC e imunoensaio obtiverem valores semelhantes em média, então a 

diferença média será zero ou próxima de zero. Como neste caso a diferença é afastada de zero 

então permite concluir que os resultados obtidos são diferentes.  

A representação dos limites de concordância permite avaliar a concordância entre os 

dois métodos. Esses limites estabelecem o intervalo em que as diferenças nos dados de uma 

técnica e a outra serão encontradas em aproximadamente 95%. Quanto menor o intervalo entre 

os limites, melhor será a concordância, neste caso é observado um intervalo grande face ao de 

0,5% ser significativo para alterar o diagnostico. Assim é possível determinar que o método não 

de imunoensaio não tem qualidade adequada para realizar a deteção da concentração de HbA1c.  
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Figura 10- Comparação dos valores de HbA1c face ao valor limiar normal para o diabetes 

mellitus. 

 

Na figura 10 é possível verificar que existe uma discordância em 16 casos no que seria 

o diagnóstico da diabetes, uma vez que existe para uma mesma amostra valor de HbA1c que 

estão em diferentes lados do valor limiar normal para a diabetes mellitus. As amostras 

representadas no gráfico da Figura 10, de 1 a 16 correspondem respetivamente as amostras 

número 15, 22, 23, 27, 31, 32, 35, 43, 51, 53, 60, 84, 85, 101, 106 e 107 recolhidas e 

representadas na tabela 7. 

5.3.2. Regressão Linear 

 

O teste de regressão linear avalia a natureza do erro sistemático, através da análise dos 

valores da ordenada na origem e do declive da equação da recta.  
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Figura 11-  Gráfico de regressão linear para comparação dos resultados dos dois métodos  

. 

 

 O R2 é muito próximo de um, o que indica uma relação entre os métodos. 

Após a determinação equação de regressão linear, procedeu-se ainda à determinação do 

erro sistemático (bias) para os níveis críticos de decisão médica pela seguinte formula “Bias = 

b + (m-1) x nível critico”.  Assim, para o nível crítico de decisão médica de 6,5% de HbA1c, o 

valor correspondente será de 6,38, (bias = -0,0012 + (0,9816- 1) × 6,5) o que significa que existe 

um erro sistemático de -0,12% HbA1c. Para o nível crítico de decisão médica de 7,0% de 

HbA1c, o valor correspondente será de 6,87% (bias = -0,0012 + (0,9816- 1) × 7), o que significa 

existir um erro sistemático de -0,13% HbA1c. 
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Capítulo V – Conclusões  

 Assim, podemos concluir que ambos os métodos apresentam linearidade, na gama de 

trabalho em estudo. Apresentando o método de imunoensaio uma maior sensibilidade as 

variações de HbA1c. Através da análise da precisão de ambos os métodos verificamos que o 

método de HPLC apresenta um coeficiente de variação inferior ao o método de imunoensaio. 

Sendo os valores do coeficiente de variação menores de 2%, que corresponde ao requisito 

clínico exigido. 

Para os valores de controlos altos não podemos inferir conclusões pelo que estes últimos 

não estão no intervalo de linearidade estudado. Com a análise dos CV calculados podemos 

concluir que os dados do método de HPLC têm uma maior precisão em comparação com os 

dados do método de imonuensaio.  

Para um paciente com 6,5% de HbA1c indicado por cada um dos métodos terá um 

intervalo diferente na apresentação do resultado para um IC de 95%. No método de HPLC, o 

resultado é apresentado por 6,5± 1,96× desvio padrão, que corresponde a 6,5± 0,13. No método 

de imunoensaio o intervalo é representado por 6,5± 0,27. Como o intervalo do método de 

imunoensaio é maior do que o de HPLC é mais inseguro a determinação do diagnóstico da 

HbA1c, tendo em consideração uma variação de 0,5% ser considerada significativa.   

De acordo com o requisito de qualidade clínico, um método deve ser capaz de detetar 

uma alteração de 0,5% de HbA1c, logo a imprecisão não pode ultrapassar o 0,49% No estudo 

da exatidão, compararam-se os dois métodos e verificou-se que havia diferenças significativas 

entre eles, isto é, os métodos não são estatisticamente concordantes na gama de trabalho 

estudada, com base no dados da Figura 10. 

Com recurso da equação de regressão linear, determinou-se o erro sistemático (bias) 

para os níveis críticos de decisão médica. Assim, para o nível crítico de decisão médica de 6,5% 

de HbA1c, o valor correspondente será de 6,38, (yc = -0,0012 + (0,9816- 1) × 6,5) o que 

significa que existe um erro sistemático de -0,12% HbA1c. Para o nível crítico de decisão 

médica de 7,0% de HbA1c, o valor correspondente será de 6,87% (yc = -0,0012 + (0,9816- 1) 

× 7), o que significa existir um erro sistemático de -0,13% HbA1c. 
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A análise dos resultados permitiu concluir que o método de imunoensaio, apresenta 

resultados menos credíveis quando comparado com o método de HPLC para a determinação 

medica de HbA1c. 
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