
 
 

Interpretação de Relatórios UK NEQAS 
 

DROGAS DE ABUSO NA URINA 
 
 
Resultados 
Os participantes devem reportar os resultados para treze grupos ou analitos 
específicos, conforme apresentado a negrito na tabela que se segue e que 
constam do impresso destinado ao envio dos resultados. 
No quadro a seguir indicado figuram os valores de cutt-off estabelecidos 
pelo UKNEQAS e pelo “Laboratory Guidelines for Legally Defensible 
Workplace Drug Testing”: 
 
  

Teste de 
Despistagem 

(grupo de drogas) 

Cut-off 
UKNEQAS 

µg/L 

Cut-off 
UK 

Guidelines 
µg/L 

Analito simples Cut-off 
UKNEQAS 

µg/L 

Cut-off 
UK 

Guidelines 
µg/L 

Grupo de 
Anfetaminas 

1000 300 Anfetamina 1000 200 

Grupo de 
Barbitúricos 

500 200 Metil-anfetamina 1000 200 

Grupo de 
Canabinóides 

65 50 MDMA/MDA/MDEA 1000 200 

Cocaína ou 
Metabolitos 

300 300 Barbitúricos Específicos 500 150 

Grupo de 
Benzodiazepinas 

500 200 Δ9-THC-COOH 15 15 

Metadona 500 300 Cocaína 3000 - 
EDDP 500 300 Benzoilecgonina 300 150 
Propoxifeno ou 
metabolitos 

- 300 Metadona 500 250 

Grupo de Opiáceos 
(total) 

1000 300 EDDP 500 250 

Buprenorfina ou 
metabolitos 

- 5 Propoxifeno ou 
 metabolitos 

- 300 

Fenciclidina - 25 Benzodiazepina Específica 500 100 
LSD ou metabolitos - 1 Morfina (total) 1000 300#

Metaqualona - 300 6-monoacetilmorfina - 10 
   Codeína (total) 2000 300#

   Dihidrocodeína (total) 2000 300#

   Buprenorfina ou  
metabolitos 

5 5 

   Fenciclidina 25 25 
   LSD ou metabolito 5 1 
   Metaqualona - 300 

 
 



Adicionalmente, os participantes podem reportar outros analitos que 
venham a detectar na amostra. 
Para cada analito ou grupo, os laboratórios devem enviar os resultados dos 
testes analíticos individuais utilizados para determinar a presença ou a 
ausência de droga, reportando o resultado em função de um cutt-off entre 
dois possíveis: cutt-off definido pelo UKNEQAS ou cutt-off do “guidelines of 
working place”. 
Os participantes que trabalham somente com kits comerciais cujos cut-offs 
variam em relação aos propostos pelo programa devem enviar os resultados 
referentes a esses cut-offs. No entanto isto pode originar algumas 
discrepâncias ao nível das concentrações de droga que se situam entre os 
dois cut-offs. No caso mais comum, em que o cut-off do kit é abaixo do cut-
off do programa, as concentrações de droga são consideradas pelo 
programa como estando “abaixo do cut-off” e não é definido um resultado 
esperado, logo não é atribuída pontuação. Quando o cut-off do kit for acima 
do cut-off do programa é atribuído o resultado esperado “presente” e os 
resultados reportados como “não detectado” em relação ao cut-off do kit 
originam uma resposta “falso negativo” e recebem uma pontuação adversa. 
Esta posição está em consonância com os cut-off propostos pela Direcção 
do programa como minimamente aceitáveis para aplicações clínicas. 
 
Relatórios 
 
Os laboratórios recebem um relatório para cada amostra. Trata-se de um 
relatório personalizado e especificamente dirigido ao laboratório.  
 
Estão disponíveis dois tipos de relatório. 
Um deles é um relatório muito completo e abrangente de 4 ou mais 
páginas. A primeira página fornece um sumário dos resultados globais de 
todos os membros ou do subgrupo de teste. O ANEXO 1 mostra um 
exemplar deste relatório. Os resultados individuais do laboratório são 
colocados numa secção separada para que mais facilmente possam ser 
comparados aos dados do grupo. Os resultados diferentes daqueles 
esperados são designados de “positivos falsos” ou “negativos falsos”. Os 
analítos reportados como não detectáveis por menos de 20 dos 
participantes são apresentados por baixo da principal tabela, juntamente 
com os dados quantitativos relativos à integridade da amostra. Em seguida 
é descrita a fonte e a composição da amostra e é feito um sumário dos 
dados quantitativos enviados por alguns participantes. Estes participantes 
recebem uma análise quantitativa adicional apresentada sob a forma de 
gráficos de barras.  
As páginas seguintes deste relatório correspondem a um sumário dos 
resultados das técnicas analíticas específicas de forma a permitir comparar 
o desempenho das diferentes técnicas. O exemplo de uma página deste 
sumário é apresentado no ANEXO 2.  
 
O segundo tipo de relatório disponível é composto por uma única página 
que fornece informação resumida sobre as 7 classes de drogas abrangidas 
pelo programa. Qualquer droga presente na amostra e todas as que foram 
reportadas pelo laboratório são apresentadas. Os dados que constam do 
relatório são a concentração de droga, os resultados correctos, a 
percentagem de participantes que enviaram os resultados correctos e o 



número total de resultados recebidos. São indicados os dados reportados 
pelo seu laboratório bem como os possíveis erros cometidos. Faz-se 
também referência aos dados relativos à integridade das amostras, à 
composição e à informação quantitativa das mesmas. O ANEXO 3 é um 
exemplo deste tipo de relatório. 
 
Sumário do Desempenho relativo a 12 meses 
 
De quatro em quatro meses, juntamente com os resultados referentes a 
cada série de amostras, é enviado aos participantes um relatório com todos 
os dados relativos aos últimos 12 meses. O ANEXO 4 mostra um exemplar 
deste relatório. O desempenho analítico do laboratório é avaliado para os 13 
analítos específicos ou grupos para os quais o laboratório deve sempre 
enviar resultados. 
É calculada uma pontuação para cada analito e para as doze amostras como 
definido na tabela seguinte. As pontuações individuais são as que são 
apresentadas na coluna da direita da tabela principal dos relatórios (Score / 
out of).  
 
 
  

-Concentração do Analito na Amostra- 
Resultado 
obtido pelo 
Laboratório 

Zero Abaixo de cut-off ou 
incerto 

1 a 2x cut-off >2x cut-off 

Presente -2 0 2 1 
Nãodetectado 1 0 -1 -2 
  

• Os resultados de “referenciado” e “não testado” para um analito são 
excluídos da pontuação a atribuir a determinado laboratório. Estes 
não contribuem para a pontuação, nem para a pontuação máxima 
atingível por parte do laboratório. 

• Os resultados “indisponíveis” são totalizados separadamente e 
também não contribuem para a pontuação. 

• Os resultados não enviados não são considerados para a pontuação 
atribuída ao desempenho analítico que é baseada somente nos dados 
recebidos. O número de resultados não enviados é utilizado 
separadamente para avaliar o desempenho do laboratório pelo painel 
NQAA. 

• É dada especial atenção a quatro analitos: anfetamina, cocaína ou 
metabolitos, metadona ou metabolitos e morfina. Para estes analitos, 
as pontuações apresentadas na tabela são multiplicadas por 2. 

 
A pontuação total para cada analito (somada com base nas doze amostras) 
é apresentada no sumário do desempenho juntamente com a pontuação 
máxima possível de atingir nas 12 amostras. A pontuação global para todos 
os analítos é obtida através da soma dos totais dos analítos e dos seus 
máximos. Esta pontuação é apresentada em percentagem. Os limites dos 
interquartis, calculados com base em todos os participantes, são fornecidos 
para comparação. Por fim são ordenadas as pontuações percentuais globais, 
e definida a posição obtida por cada laboratório no programa. A distribuição 



da classificação de todos os participantes, assente nas suas pontuações, é 
apresentada no gráfico de barras. 
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ANEXO 3 
 
 
 



 



ANEXO 4  
 

 
 
 
 


