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Título da apresentação de Novo 

Com a chegada e implantação de sistemas automatizados para IHQ no Brasil, 
criou-se um novo conceito de gestão dos processos relacionados a técnica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O futuro na gestão da imunoistoquímica nos laboratórios 
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Abaixo as principais dificuldades encontradas no processo de 
imunoistoquímica: 
 
- Os reagentes devem ser compatíveis entre si 
 
- Os tempos de incubação devem estar bem definidos 
 
- As diluições utilizadas devem apresentar uma sensibilidade ideal 
 
- Desperdício com descarte de reagentes vencidos 
 
- Dificuldade no controle de documentos legais de cada produto 
 
- Complexidade na formação exata do custo 
 
- Indefinição na busca do suporte técnico   
 
- Lentidão/burocracia no processo de compras 

Complicações no processo de imunoistoquímica 
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Melhoria e controle de processos dentro do laboratório de IHQ através de: 
 
Proporcionar aos gerentes e administradores; 
 
 - Gerenciamento de custos 
 
 - Logística inteligente 
 
 - Agilidade na liberação de resultados 
 
 - Segurança com relação a legislação local 
 
Proporcionar aos técnicos e patologistas; 
 
 - Padronização da técnica 
 
 - Garantia de suporte rápido e eficaz 
 
 - Praticidade e simplificação do processo   

Conceitos da nova gestão da imunohistoquímica 
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Vantagens de um programa de padronização 



Título da apresentação de Novo 
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O Grupo Erviegas preza pela vida e por todos os 
que atuam a favor dela e o selo “Laboratório 
Consciente” comprova que o laboratório atua de 
acordo com as legislações pertinentes impostas 
pelos órgãos governamentais (ANVISA) para o 
desenvolvimento da técnica de IHQ. 
 
Ao aderir o programa “Imuno Custo Certo” o seu 
laboratório recebe o selo de exclusivo 
Laboratório Consciente. 
 
Mais segurança aos pacientes e credibilidade ao 
seu laboratório. 

Gestão de IHQ no Brasil 



Bruno Alves 
brunoalves@grupoerviegas.com.br 

Obrigado! 
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