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Resumo 

 

No processo produtivo de qualquer tipo de indústria, a empresa deve assegurar o controle do 

processo e a inspeção do produto, em consonância com as normas técnicas aplicáveis, a fim 

de garantir a qualidade do produto final e atender as necessidades do mercado. Para esse fim, 

a empresa deve possuir instalado um rigoroso programa de controle da qualidade, desde a 

extração das matérias-primas até a expedição final do produto. Enquanto parte desse controle 

da qualidade, se fazem necessários ensaios analíticos, com a finalidade de verificar as 

propriedades físicas e químicas do produto acabado e compará-las com os requisitos 

especificados para determinar sua conformidade com a qualidade planejada. Por isso, o 

controle químico das matérias-primas realizado no laboratório de controle da qualidade é uma 

prática fundamental, uma vez que prevê as qualidades do futuro produto. Com o avanço da 

incorporação tecnológica nos laboratórios analíticos, principalmente devido ao elevado nível 

de automação dos setores pré-analíticos, analíticos e pós-analíticos, torna-se imprescindível a 

implantação de um sistema eficiente e capaz de gerenciar ativos, recursos técnicos, mão de 

obra, serviços, ciclo de vida da base instalada de equipamentos e alavancar estudos de 

viabilidade na aquisição de novas tecnologias.  

 

 

Palavras-chave: Método de implementação de laboratório analítico; Controle de qualidade; 

Tendências de mercado para gestão de qualidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

In the production process of any type of industry, the company must ensure process control 

and product inspection in accordance with the technical standards in order to ensure the 

quality of the final product and meet market needs. To this end, the company should have 

installed a rigorous quality control program, from the extraction of raw materials to the final 

shipment of the product. As part of quality control, analytical tests are necessary, in order to 

verify the physical and chemical properties of the finished product and compare them with the 

specified requirements to determine conformity with the quality planned. Therefore, chemical 

control of raw materials made in the quality control laboratory is a fundamental practice, since 

it provides the qualities of the future product. With the advancement of technological 

incorporation in analytical laboratories, mainly due to the high level of automation of the pre-

analytical sector, analytical and post-analytical, it is essential to implement an efficient and 

capable of managing active system, technical resources, hand work, services, basic life cycle 

of installed equipment and leverage feasibility studies on the acquisition of new technologies. 

 

Key-words: Method of implementing analytical laboratory; Quality control; Market trends for 

quality management. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A utilização do sistema de controle da qualidade em qualquer setor industrial é prática 

vital para a manutenção da qualidade dos produtos obtidos e para perfeita operação dos 

equipamentos. Sua adoção gera resultados como a redução dos custos de fabricação, redução 

das perdas, resíduos e refugos; diminuição da reelaboração e do desperdício em geral e 

redução das paradas nas linhas de produção. 

O controle da qualidade é definido como sendo um sistema amplo e complexo; que 

abrange todos os setores de uma empresa, em um esforço comum e cooperativo; tendo em 

vista estabelecer, melhorar e assegurar a qualidade da produção, em níveis econômicos, para 

satisfazer aos desejos dos consumidores. Praticar o controle da qualidade é gerenciar os 

processos de forma a mantê-los sob controle, atuando-se na eliminação e bloqueio da causa 

fundamental dos problemas. 

O procedimento de controle da qualidade mais comum entre as indústrias abrange quatro 

tarefas relacionadas entre si: (1) começa antes de se iniciar a produção; (2) em seguida vem a 

verificação, na recepção, do material a ser utilizado na produção; (3) depois, o controle se 

exerce durante o processo de fabricação, e (4), realiza-se, enfim, no produto acabado. 

O controle da qualidade iterativamente se exerce, em fases sucessivas, mas o ponto 

crítico destas fases se observa durante o processo de fabricação.  O principal parâmetro de 

controle deste processo é o controle químico das matérias-primas, pois estando no início do 

processo de produção, seu controle químico é fundamental para o sucesso das etapas 

subsequentes. 

Naturalmente, a técnica de controle do processo interessa especialmente ao produtor e é 

exercido durante todo processo produtivo, com o objetivo de manter a qualidade do futuro 

produto dentro dos limites de uniformidade indicados na especificação de fabricação. 

A última tarefa do procedimento de controle da qualidade é a inspeção de qualidade, 

realizada em produto já existente, através de observância das normas da ABNT. 

A inspeção possui como objetivo verificar se a qualidade dos produtos apresentados 

atende à faixa de especificação. Esta inspeção interessa especialmente ao consumidor e 

constitui responsabilidade exclusiva do fabricante. 

Planejar e formalizar é essencial para garantir a qualidade de um sistema. Os processos 

devem ser tornar rotineiros e sistemáticos, as ações devem ser planejadas e a qualidade do 

serviço prestado deve ser garantida. É importante ter tudo documentado para facilitar o acesso 
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e permitir que ele seja encontrado. Os documentos devem conter relação de fornecedores, 

testes, dados sobre inspeções e informações sobre auditoria, embalagens e ações corretivas. 

Diante deste cenário, surge a necessidade de se implementar uma padronização dos 

procedimentos de gestão da qualidade dos processos. 

ISO 9001 é um conjunto de normas de padronização para um determinado serviço ou 

produto. 

O ISO 9001 tem como objetivo melhorar a gestão de uma empresa e pode ser aplicado 

em conjunto com outras normas de funcionamento, como normas de saúde ocupacional, de 

meio ambiente e de segurança. 

Para obter a certificação da ISO, uma empresa deve cumprir certos requisitos, para que as 

várias fases sejam cumpridas de forma adequada. Através do ISO 9001, uma empresa aplica 

nos seus processos padrões para o seu sistema de gestão e qualidade. 

Esta ferramenta estratégica é usada na maioria dos países do mundo, sendo que muitas 

aguardam a certificação e mais de 1 milhão de empresas têm essa norma implementada. 

Através do ISO 9001 uma organização melhora a prestação de serviço ao cliente, 

possibilitando o melhoramento de mecanismo de entrega, por exemplo. Além disso, também é 

usado para medir o nível de satisfação dos clientes, melhorando a eficácia da gestão da 

empresa. 

Existe uma versão brasileira da ISO 9001, designada como ABNT NBR ISO 9001, que 

também tem como objetivo estabelecer normas consistentes que aumentam a qualidade dos 

processos de gestão. Quando essas normas são implementadas e cumpridas, é estabelecida 

uma relação de confiança entre a empresa e cliente. No entanto, uma área essencial da ABNT 

NBR ISO 9001 é que quando a empresa não cumpre com as normas, o cliente deve dar o 

feedback, comunicando o problema, para que o desempenho seja melhorado no futuro. 

A quantidade de certificados ISO 9001:2008 já supera a marca de 1 milhão e 100 mil, 

número bastante expressivo. Desde a sua primeira versão em 1987 a quantidade de empresas 

certificadas no mundo não parou de crescer. Hoje todos sabem da importância de atender aos 

requisitos de seus clientes como uma estratégia para sucesso comercial. A norma que vêm 

crescendo muito também no Brasil, foram mais 1.662 certificados em 2011, apresentou 

naquele ano um decrescimento mundial no número de certificados. 

Na América do Sul, os dois países que contribuíram para o crescimento regional foram o 

Brasil e a Colômbia, já países significativos como Chile, Argentina, Uruguai e Venezuela 

viram suas quantidades de certificados ISO 9001 recuarem. 

http://www.significados.com.br/iso/
http://www.totalqualidade.com.br/2010/09/video-aulas-da-norma-iso-90012008.html
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A ISO 9001:2008 estabelece requisitos para um Sistema de Gestão da Qualidade, através 

dela a empresa implanta uma abordagem de processos, estabelece uma política da qualidade e 

um manual da qualidade e através de procedimentos, objetivos da qualidade, indicadores, 

auditorias e controles específicos poderá planejar e realizar de forma controlada a realização 

de seus produtos e serviços. 

Quando os requisitos da norma ISO 9001:2008 são documentados e implementados em 

uma organização e as pessoas são treinadas, consequentemente aumentam as possibilidades 

de a empresa atender aos requisitos de seus clientes, aumentando a sua satisfação e permite 

também reduzir desperdícios internos garantindo uma melhor gestão do conhecimento de suas 

atividades produtivas. 

A Figura 1 ilustra essa tendência de crescimento do número de certificados nos últimos 

anos. 

 

Figura 1 Taxa de Crescimento do número de certificados ISO 9001:2008 no mundo (%). 

Fonte: ISO Survey (2011). 

 

O número de certificados decaiu de 1.118.510 para 1.111.698 de 2010 para 2011, porém 

mesmo assim o crescimento tem sido uma constante nos últimos anos, onde em média a cada 

5 anos, mais 300 mil novos certificados são emitidos. 

 

 

Figura 2 Participação Regional (principais continentes). 

Fonte: ISO Survey (2011). 

 

http://www.totalqualidade.com.br/2010/09/video-aulas-da-norma-iso-90012008.html
http://www.totalqualidade.com.br/2010/09/video-aulas-da-norma-iso-90012008.html
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É possível observar que no início a Europa era a campeã absoluta em número de 

certificados, mas atualmente com o forte crescimento de participação da China, o extremo 

oriente está próximo de se tornar o continente líder. 

Percebe-se um elevado crescimento econômico da China e de suas exportações, a sua 

participação em outros mercados mais exigentes como, por exemplo, o Europeu tem 

demandado que requisitos de clientes sejam melhor atendidos. 

A qualidade dos produtos chineses precisa melhorar e, por isso, o país vem investindo 

maciçamente para melhorar essa imagem, o que se reflete através deste crescimento 

significativo em número de certificados. 

Em 2011 a China só perdeu para a Itália na emissão de novos certificados, ficando em 

segundo lugar com 31.175 certificados emitidos. 

A expansão da norma de Gestão da Qualidade tem sido constante e os países que estão se 

acostumando com o termo "ISO 9001" vêm aumentando ano após ano. 

 

Figura 3 Número de países que possuem alguma empresa certificada. 

Fonte: ISO Survey (2011). 

 

O Brasil em 2010 teve o quarto maior crescimento em emissão de certificados, em 2011 o 

crescimento brasileiro foi o nono maior. Como tínhamos comentado no relatório anterior eram 

grandes as possibilidades de entrarmos no top 10 de países certificados em ISO 9001. Mesmo 

com esse modesto crescimento de 1.662 certificados, alcançamos a nona posição no ranking 

mundial. Veremos que é possível ser a 7.a potência ISO 9001:2008 em breve. 

A China em 2011 não foi a campeã no crescimento do número de certificados, foi a Itália 

que apresentou o maior crescimento com a emissão de 33.055 certificados ISO 9001. 

Nossos vizinhos da Colômbia emitiram mais certificados ISO 9001 do que nós, foram 

2.099, sendo o maior crescimento da América do Sul. Desde 2009 a Colômbia já possui mais 

certificados ISO 9001 que a Argentina, sendo a segunda potência na América do Sul e a 

terceira na América. 

Em toda a América o Brasil é o país com maior número de certificados 28.325, seguido 

por Estados Unidos (25.811), Colômbia (9.910), Canadá (7.108), Argentina (4753), México 

(4.611) e Chile (3.663). 
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Figura 4 Ranking dos 10 países que mais possuem certificados ISO 9001:2008. 

Fonte: ISO Survey (2011). 

 

Através do gráfico abaixo, é possível visualizar claramente que a participação da Europa 

vem caindo frente a participação do Oriente principalmente devido a rápida ascensão chinesa. 

Nos últimos 5 anos, a taxa de crescimento do extremo oriente recuou e a taxa de 

decrescimento da Europa também. Mas acredito que em breve, assim como o Oriente 

ultrapassou o Ocidente em quantidade de certificados ISO 14001 o mesmo vai acontecer com 

os certificados ISO 9001. 

 

 

Figura 5 Gráfico de evolução do share continental em certificados ISO 9001:2008. 

Fonte: ISO Survey (2011). 
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Todos os anos a ISO – International Standardization Organization realiza uma pesquisa de 

certificações de acordo com as suas normas de sistemas de gestão. 

Esta pesquisa resulta num relatório que apresenta o número de certificados válidos 

relatados para cada país em cada ano, de acordo com as normas de gestão ISO, tal como a 

ISO 9001 e ISO 14001. 

Com 1.609.294 certificados emitidos em todo o mundo em 2014, a última edição do ISO 

Survey demonstra um crescimento moderado para quase todas as normas de sistemas de 

gestão ISO abrangidas pela pesquisa, confirmando as tendências observadas ao longo dos 

últimos dois anos. 

A Tabela 1 traça um comparativo entre as estatísticas dos anos de 2013 e 2014 em relação 

às empresas que obtiveram certificação ISO. 

 

Tabela 1 Quadro comparativo de estatísticas das empresas com certificação ISO. 

Certificação Número de 

certificados em 2013 

Número de 

certificados em 2014 

Evolução Evolução em 

percentual 

ISO 9001 1.126.460 1.138.155 11.695 1% 

ISO 14001 301.622 324.148 22.526 7% 

ISO 50001 4.826 6.778 1.952 40% 

ISO/IEC 27001 22.349 23.972 1.623 7% 

ISO 22000 26.847 30.500 3.653 14% 

ISO/TS 16949 53.723 57.950 4.227 8% 

ISO 13485 25.655 27.791 2.136 8% 

ISO 22301  1.757   

Total 1.561.482 1.609.294 47.812 3% 

 

Fonte: ISO Survey (2014). 

 

A partir desta perspectiva, fica clara a relevância em implementar um programa de 

qualidade eficiente nas empresas a fim que suas atividades sejam as mais competitivas e 

satisfatórias possíveis. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

A qualidade já foi um diferencial de mercado e hoje é uma condição de sobrevivência em 

todos os segmentos da indústria e da prestação de serviços. 

A percepção de qualidade tem ganhado muitas formas e os tomadores de serviços 

laboratoriais a tem exigido de maneira cada vez mais frequente e consistente. 

Somando-se a isso os avanços tecnológicos, a ampliação das opções de análises, a 

complexidade cada vez maior dos processos laboratoriais, a competição mercadológica e os 

desafios econômicos, os laboratórios têm profissionalizado sua gestão e buscado cada vez 

mais a eficácia dos seus processos e a eficiência do seu negócio. 

Dentro desse contexto, as ferramentas de gestão vêm ganhando espaço e os profissionais 

do setor cada vez mais buscam conhecimento para agregar valor ao seu ambiente de trabalho. 

Ferramentas antigas ganham uma nova visão e novas passam a integrar a lista de ações 

para otimizar, melhorar e modernizar a rotina laboratorial. 

 

2.1 ESPECIFICAÇÕES DA QUALIDADE 

 

Toda organização deve ter como objetivo primário atender às necessidades de seus 

clientes e demais partes interessadas. Essa é a razão da existência de qualquer organização. 

Os requisitos exigidos (ou esperados) pelos clientes podem ter diferentes dimensões. 

Entre elas, podemos destacar as dimensões “qualidade” e “tempo”. 

A dimensão “tempo” está relacionada às questões de tempo de execução dos processos 

por parte do laboratório, incluindo o tempo de atendimento (fase pré-analítica) e o tempo para 

entrega do resultado laboratorial após coleta da amostra (fases analítica e pós-analítica). 

Os requisitos dos clientes com relação à dimensão tempo são, na maioria das situações, 

específicos a cada laboratório, pois estão sujeitos a variações por características geográficas, 

culturais e por particularidades relacionadas aos serviços e/ou grupos de clientes atendidos 

por cada organização. 

A dimensão “qualidade” está relacionada à adequação do resultado laboratorial frente ao 

valor verdadeiro do mensurando, isto é, um resultado que represente adequada e 

representativamente o estado da amostra. 
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Para toda medida há um valor verdadeiro teórico que seria o correto, que poderia ser 

obtido por uma medição perfeita. É provável que o resultado relatado no laudo não seja 

exatamente esse, mas ele existe. Se uma amostra for testada pelo melhor método disponível 

para um determinado mensurando ou se for analisada repetidamente em diferentes 

laboratórios e métodos, um valor “designado” será atribuído como a melhor estimativa do 

valor verdadeiro. 

Como o valor “designado” de um mensurando em um ensaio laboratorial é uma 

estimativa, uma série de abordagens e procedimentos é implantada nos laboratórios analíticos 

visando à adequação dos resultados laboratoriais a suas respectivas finalidades. 

Essas abordagens visam a assegurar a qualidade analítica dos ensaios mediante a análise 

de suas características de desempenho, estimando os seus respectivos níveis de erros. Elas 

podem ser utilizadas antes mesmo da implantação dos ensaios na rotina (protocolos de 

validação analítica de novos métodos) ou em paralelo à utilização desses ensaios na rotina do 

laboratório (sistema de controle da qualidade analítica). 

Mas, como definir se o nível de desempenho apresentado pelo ensaio é adequado para a 

sua finalidade? Como definir qual o nível de erro aceitável para cada ensaio? Como definir se 

o nível de erro identificado para determinado ensaio está dentro de limites que não impactem 

negativamente no resultado?  

Esse erro máximo admissível, o padrão de desempenho exigido do ensaio para que o 

mesmo atenda às suas finalidades, também pode ser definido como as suas especificações da 

qualidade (ou, como geralmente referido na literatura internacional, em língua inglesa, 

“Quality Goals” ou ainda “standards of quality”). 

Esses níveis de desempenho desejados e esperados para o processo analítico são 

específicos para cada ensaio laboratorial e podem se basear em diferentes abordagens, com 

premissas por vezes amplamente distintas. 

Embora já existam algumas publicações discutindo modelos para a determinação de 

padrões de qualidade para tais situações, estes ainda são objeto de muita discussão. 

 

2.2 CONCEITOS E DEFINIÇÕES 

 

A especificação da qualidade analítica trata de requisitos do processo analítico para 

garantir que resultados produzidos pelos laboratórios atendam a um nível de qualidade 

desejado. 
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Os principais conceitos relacionados são as características de desempenho analítico que 

se deseja controlar: erro aleatório (imprecisão), erro sistemático (inexatidão) e erro total. 

A imprecisão pode ser definida como o nível de discordância entre determinações 

replicadas. O erro gerado como efeito da imprecisão do método é denominado “erro 

aleatório”. A precisão reflete a habilidade do procedimento de medição em produzir o mesmo 

resultado ao longo do tempo. 

O termo imprecisão é frequentemente representado pelo desvio padrão ou pelo 

coeficiente de variação dos resultados gerados por determinações seriadas (replicatas de um 

ensaio laboratorial). Cada ensaio laboratorial está sujeito a certo nível de imprecisão. Nenhum 

procedimento analítico gera exatamente o mesmo resultado ao longo do tempo, mesmo 

quando sob condições ótimas de operação. 

A imprecisão apresentada por um ensaio, quando este está operando sob condições 

estáveis, é também denominada “imprecisão inerente”. A distribuição de diferentes 

determinações analíticas é geralmente descrita por uma curva “gaussiana” ou “normal”, 

conforme representado na figura 6. 

 

Figura 6 Distribuição Gaussiana, apresentando o percentual de observações (resultados) que 

espera ser encontrado dentro dos limites estimados (múltiplos de desvio padrão) com relação à média. 

 

A inexatidão pode ser definida como a diferença numérica entre um valor identificado 

por determinado ensaio e o valor “designado” para essa determinação laboratorial. O erro 

gerado como efeito da inexatidão do método é denominado “erro sistemático”. 

Existem genericamente duas abordagens conceituais quanto à composição da inexatidão. 

A primeira se refere ao conceito de exatidão baseado exclusivamente em termos de erro 

sistemático, isto é, apenas diferenças sistemáticas são incluídas quando a média de um grupo 
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de replicatas é utilizada para estimar a inexatidão. A segunda abordagem é a baseada no 

conceito global de exatidão, ou seja, a inexatidão poderia ser definida como a diferença 

numérica entre o resultado do ensaio e o valor “designado”, o que inclui os componentes 

sistemáticos e aleatórios de erros. 

A associação (o efeito combinado) entre erro aleatório e erro sistemático compõe o erro 

total de um ensaio laboratorial. 

 

Figura 7 Características de desempenho de um ensaio laboratorial: erros aleatório, sistemático e 

total. 

 

O erro total analítico pode ser calculado mediante diversas abordagens. A forma mais 

usual é adicionar erro sistemático e erro aleatório linearmente. Grande parte das fontes na 

literatura referentes à teoria e à prática do planejamento da qualidade utiliza a abordagem 

matemática descrita na figura 8 para a obtenção do erro total permitido. 

 

Figura 8 Relação matemática entre os erros. 
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2.3 USO E PROPÓSITO 

 

A moderna gestão da qualidade envolve muito mais do que um simples controle de 

qualidade estatístico operacionalizado todos os dias nas bancadas dos laboratórios analíticos. 

Os elementos essenciais das boas práticas de laboratório, a garantia, melhoria e o 

planejamento da qualidade devem estar incluídos na gestão da qualidade. Estes constituem os 

elementos básicos da gestão total da qualidade nos laboratórios analíticos. 

Todas as definições da qualidade podem ser interpretadas no sentido de estabelecer 

condições para que a qualidade de todos os ensaios executados no laboratório apoie as 

decisões estratégicas da companhia. 

Assim, antes de controlar, praticar, garantir ou melhorar a qualidade dos procedimentos 

laboratoriais, deve-se conhecer profundamente qual o nível de qualidade necessário para 

assegurar decisões satisfatórias. 

Com esse objetivo, especificar a qualidade requerida para os procedimentos laboratoriais 

é um pré-requisito necessário para implantar uma efetiva gestão da qualidade. A figura 9 

apresenta esquematicamente o papel central das especificações da qualidade no 

gerenciamento da qualidade nos laboratórios analíticos. 

 

Figura 9 Papel central das especificações da qualidade na gestão de laboratórios analíticos. 

 

Especificações da qualidade para o erro total de um ensaio definem a variação máxima 

aceitável em um determinado resultado laboratorial, gerada a partir dos efeitos combinados 

dos erros aleatórios e sistemáticos. Limites de erro total definem o quanto os resultados para 
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amostras de pacientes devem se aproximar dos valores alvo (“designados”) visando a um 

desempenho aceitável para esses ensaios laboratoriais. 

Especificações da qualidade são muitas vezes expressas em termos de erro total, porém 

podem também ser estratificadas em termos de erro aleatório e sistemático. Esses requisitos 

de desempenho analítico são extremamente importantes para o laboratório, podendo ter 

diversas aplicações. 

Especificações da qualidade podem ser utilizadas em, por exemplo: 

• Seleção de novos métodos e/ou sistemas analíticos; 

• Validação (avaliação de desempenho) de novos métodos analíticos; 

• Padronização de sistema de controle da qualidade analítica; 

• Avaliação de resultados de controle de qualidade interno; 

• Avaliação de resultados de ensaios de proficiência. 

 

Laboratórios de controle analítico realizam as mais diversas análises tais como: análises 

físico-químicas, microbiológicas e orgânicas. 

Um laboratório analítico, em geral, cumpre suas funções de controlar a qualidade do 

produto fornecido pela área de processos. 

Logo, ele deve revelar acuradamente os constituintes e características das amostras 

analisadas. Resultados incorretos ou imprecisos, gerarão interpretações errôneas e decisões 

ineficazes. Tendo em vista as normas mundiais mais exigentes da busca da qualidade, é 

sabido que esta atividade torna-se imprescindível para um laboratório que queira a 

certificação da ISO 9002. 

 

2.4 CONTROLE DE QUALIDADE ANALÍTICA 

 

O Controle de Qualidade Analítica (C.Q.A), se desenvolve através de sete etapas 

fundamentais, sendo elas: 

 

1) Definição de responsável técnico 

Deverá ser designada uma pessoa com competência e perfil para juntamente com sua 

equipe desenvolver, coordenar e responsabilizar-se pelo C.Q.A do Laboratório. 
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O C.Q.A executado pelos próprios supervisores ou responsáveis pelos setores de análise 

de rotina, é incorreto, inadequado e totalmente equivocado quanto aos princípios que geraram 

este conceito. 

Os inúmeros artigos obtidos em revistas internacionais que tratam do assunto, alertam, 

tanto sobre a falta de controle de Qualidade nos Laboratórios, bem como a descontinuidade ou 

interrupção dessas atividades. E, isto se deve muitas vezes, à delegação de tais atividades aos 

próprios supervisores que, por motivos vários, se empenham na rotina deixando os 

procedimentos de controle para um segundo plano. 

O Coordenador do C.Q.A, juntamente com os técnicos que o auxiliarão, deverão ser bem 

treinados e estarem sempre atualizados tecnicamente, apresentando um bom domínio na parte 

analítica, instrumental e estatística. 

Este setor, além de seu empenho, deverá possuir documentado todos os procedimentos de 

controle que são feitos rotineiramente, demonstrando seu caráter contínuo e vigilante, 

considerando todas as variáveis do processo analítico, quando do surgimento das 

inconformidades e atuando sobre elas. 

Caso se deseje centralizar no C.Q.A a produção das soluções utilizadas nas análises, isto 

é adequado e até vantajoso, tendo em vista a padronização na preparação das mesmas, bem 

como a otimização na utilização dos reagentes, o que refletirá nos custos operacionais do 

Laboratório. 

 

2) Identificação de metodologias a serem utilizadas 

Nesta fase, é imprescindível conhecer as características tais como: Exatidão, Precisão, 

Limite de Detecção, Recuperação e Reprodutibilidade das metodologias analíticas utilizadas 

no dia a dia pelo Laboratório. 

Essas características são obtidas através das análises de Amostras Sintéticas (Padrões), 

que são elaboradas a partir das Soluções-Estoque do elemento, íon, ou substância. 

A Exatidão, apesar de ser um conceito qualitativo, é importante a sua medição para uma 

dada metodologia analítica. Ela é fornecida pelo Desvio Absoluto (D.A) encontrado nas 

Leituras de um Padrão. Quanto maior for a ocorrência de erros sistemáticos, durante um 

processo analítico, maior será o Desvio Absoluto e menor será a Exatidão do processo. 

O procedimento consiste no seguinte: constrói-se um Padrão de concentração conhecida, 

do Parâmetro que se está estudando. A concentração deste padrão deve ser 90% do valor 

máximo da faixa ótima de determinação do parâmetro. 
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Durante 7 (sete) a 10 (dez) dias consecutivos, procede-se normalmente à análise deste 

padrão, anotando-se os resultados. Ele deve ser feito a cada dia, a partir da Solução-Estoque, 

utilizando-se água destilada e deionizada. 

Após as 7 corridas (para os parâmetros Físico-Químicos) ou 10 corridas (para os da 

Absorção Atômica e Cromafotografia), tira-se a média (X) dos valores encontrados do 

Padrão. 

Calcular o Desvio Absoluto (D.A) através da fórmula: 

 

 

Figura 10 Fórmula para cálculo do Desvio Absoluto. 

 

Sendo: 

X = Média dos Valores Obtidos 

VR = Valor Real do Padrão 

DA = Desvio Absoluto (em percentagem) 

 

Se o Desvio Absoluto encontrado for maior que 5%, o método é considerado de má 

exatidão, devendo haver revisão da metodologia empregada (software), passo por passo, bem 

como do equipamento utilizado na análise (hardware). 

Cada equipamento de medição possui um teste específico para avaliação de sua 

performance. 

A Precisão pode ser obtida através dos dados do mesmo Padrão anterior. Ela é fornecida 

pelo Desvio Relativo (D.R) encontrado nas leituras. Quanto maior for a presença de erros 

aleatórios durante um processo analítico, maior será o Desvio Relativo e menor será a 

Precisão do processo. 

O Desvio Relativo (D.R) é calculado através da fórmula: 

 

Figura 11 Fórmula para cálculo do Desvio Relativo. 

 



23 

 

Sendo: 

X =Média dos Valores Obtidos 

S = Desvio Padrão 

DR = Desvio Relativo (em percentagem) 

 

Se o Desvio Relativo encontrado for maior que 5%, o método é considerado de má 

precisão. 

Apesar de neste caso poder existir uma contribuição dos equipamentos, considera-se mais 

relevante a parte técnica do processo (humanware). Um treinamento contínuo do pessoal 

ligado diretamente à análise, é de fundamental importância. 

Para verificação se o parâmetro é sujeito a interferentes e de como ele varia, deve-se 

proceder o teste de Recuperação, no qual constrói-se duas soluções. 

Uma delas é feita apenas de água natural ou uma própria amostra. A outra é um Padrão 

(ex: Concentração de 0,45 mg/Lde Fosfato) completando o volume com água natural, de 

mesma origem da anterior. A concentração deste Padrão com água natural deve ser de 

preferência um valor o mais próximo possível dos resultados da rotina, porém estando entre 

um valor correspondente a 45% da Faixa Ótima de Trabalho do parâmetro e 45% do valor 

máximo permitido pela Legislação em vigor. 

Quando a interferência é pequena, teoricamente a recuperação deverá estar compreendida 

entre 95% a 105%. Todavia, pode-se considerar satisfatória uma recuperação entre 80% 

(interferência negativa) e 120% (interferência positiva) para a maioria dos parâmetros, em 

especial aqueles determinados em águas brutas concentradas, afluentes ou efluentes 

domésticos ou industriais. 

É importante que o teste de Recuperação seja o mais representativo possível, utilizando-

se a água natural de maior frequência de análises pelo Laboratório. 

Preparam-se duas amostras. Uma é constituída pela amostra mais Padrão, que 

denominaremos de ANP (Água Natural mais Padrão) e a outra, é a própria amostra que 

denominaremos em geral de AN (Água Natural). Ambas, devem ser preparadas e analisadas 

dentro do prazo estipulado pelo Standard Methods, para o determinado parâmetro. 

Após o número de corridas necessárias, tira-se a média das concentrações do 

determinante encontrado, em AN e ANP. 

A média de ANP, que representaremos por ANP, é a Recuperação Real, encontrada. 

Entretanto, a Recuperação que seria esperada, é dada pela fórmula: 
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Figura 12 Fórmula para cálculo da Recuperação. 

 

Sendo: 

AN = Média da concentração da água natural 

V’= Volume tomado do Estoque 

C = Concentração do Estoque 

V” = Volume Completado da água natural 

V = Volume Final (do balão Volumétrico) 

Re = Recuperação esperada 

Após estes cálculos, poderemos obter a percentagem da Recuperação encontrada, aplicando a 

fórmula: 

 

Figura 13 Fórmula para cálculo da Recuperação em percentual. 

 

Observe-se que, deve-se utilizar a mesma Água Natural no dia, para a preparação de AN 

e ANP, porém podendo variar a mesma, no outro dia, utilizando água de outra natureza. 

E ainda, o conhecimento prévio da Recuperação da metodologia, não dispensa a técnica 

utilizada da Correção de Matriz, que deve ser utilizada para amostras atípicas à rotina do 

laboratório. 

Recuperações abaixo ou acima dos limites aceitáveis devem ser investigadas. 

Metodologias em que se usa chapa, banho-maria, filtração, etc., é comum, porém anormal, 

apresentarem recuperações negativas, o que deve ser sanado. 

O Limite de Detecção é a concentração mínima de um determinante que pode ser 

considerado como detectado com um dado grau de confiança (geralmente de 95%). 
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O Limite de Detecção (L.D) é feito através da Leitura de dois “Brancos” fazendo-se com 

que eles possuam todos os reagentes. E assim, sucessivamente durante 7 (sete) a 10 (dez) dias, 

fazendo-se outros brancos novamente, sempre em duplicata. 

O L.D será obtido por: 

 

Figura 14 Fórmula para cálculo do Limite de Detecção. 

 

Sendo: 

5,5 = constante 

Sd = Desvio Padrão das diferenças de leitura entre os Brancos de cada Corrida (de cada 

dia) 

 

O Desvio Padrão de Duplicatas (Sd) é obtido pela seguinte fórmula: 

 

Figura 15 Fórmula para cálculo do Desvio Padrão de Duplicatas. 

 

Sendo: 

? D² = Somatório dos quadrados das diferenças 

n = número de corridas, geralmente de 7 a 10 corridas 

 

Podemos afirmar que este método de se calcular o L.D é o mais indicado para os 

parâmetros titulométricos (como dureza, alcalinidade, etc), potenciométricos (fluoreto, nitrato, 

etc) e espectrofotométricos (ATA, Sílica, Fenol, etc). 

Entretanto, para o Espectrômetro de Absorção Atômica, podemos utilizar a técnica da 

IUPAC, cuja fórmula é:  

 

Figura 16 Fórmula para cálculo do Limite de Detecção. 
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Sendo: 

K = 3 (constante) 

Sb = Desvio Padrão obtido, tendo como base a variação das medidas do branco analítico, da 

linha base ou de um padrão de concentração muito baixa também no mínimo 10 corridas porém, 

seguidas e no mesmo dia. 

 

A sensibilidade do Absorção Atômica é obtida lendo-se um padrão de 10 mg/L do elemento 

analisado. Tira-se a média de 10 leituras. Depois, divide-se esta média por 10, pois, na verdade, 

precisamos de saber é a Absorbância correspondente de um padrão de 1,0 mg/L. 

Para todas as duas técnicas, se concentrarmos uma amostra e dividirmos o resultado pelo 

número de vezes que foi concentrado e der um valor menor que o L.D, então o resultado deve ser 

expresso como menor que o L.D. Lembremos que concentramos também os interferentes. 

Uma outra maneira de se verificar a proficiência de um método analítico, seria através do 

teste da Repetibilidade, onde uma mesma amostra é lida de 10 a 15 vezes, em sequência, nas 

mesmas condições (mesmo operador, mesmo equipamento, mesmo Laboratório e pequeno 

intervalo de tempo). 

Em termos quantitativos, podemos defini-lo como sendo a maior diferença, no nível de 95% 

de Confiança, entre dois resultados obtidos nas condições de repetibilidade. 

De forma geral a repetibilidade é dada pela fórmula: 

 

Figura 17 Fórmula para cálculo da repetibilidade. 

 

Sendo: 

2,8 = constante, se o nº. de leituras não for muito pequeno 

Sr = Desvio Padrão das leituras 

 

Se após calcularmos o Desvio Relativo (D.R) da Repetibilidade, e o mesmo for superior a 

5%, devem ser estudadas todas as alternativas que possam otimizar o processo. 

É recomendável implantar as Cartas de Controle para aquelas metodologias que apresentarem 

desvios aceitáveis e estão conformes as características para aquele parâmetro. 
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Após todas as técnicas, vidrarias e equipamentos checados, todos os parâmetros, conhecidas 

suas características, tais como exatidão, precisão, limite de detecção, etc, o laboratório estará apto 

a utilizar as Cartas de Controle. 

Deve-se escolher uma concentração média encontrada do determinante nas amostras. Os 

padrões devem ser preparados e lidos diariamente antes das amostras, a partir da solução estoque 

correspondente. 

É bom salientar ainda que, os procedimentos e materiais utilizados nas análises dos padrões, 

deverão ser exatamente os mesmos das análises das amostras. Todas as leituras dos padrões (os 

pontos fora ou não) deverão ser lançados nas Cartas. 

Em geral, as Cartas de Controle têm a seguinte configuração: 

 

Figura 18 Fórmula para cálculo do Limite de Detecção. 

 

Sendo: 

? = Concentração do Padrão 

LSA e LIA = Limite Superior e Inferior de Alerta 

LSC e LIC = Limite Superior e Inferior de Controle 

S = Desvio Padrão (é o mesmo obtido nas corridas de CQA para cálculo da Precisão do 

Parâmetro). 

 

Situações que podem ocorrer: 

a) Se algum ponto der igual ou superior ao LSC, igual ou inferior ao LIC, solicitar novo 

padrão ao C.Q.A; se manter, investigar a origem do erro. 

b) Se 2 (dois) de 3 (três) sucessivos pontos, excederem o LSA ou LIA, analisar outro 

padrão. Se o próximo der dentro da faixa, continuar. Se não, verificar fonte do erro. 

c) Se 6 (seis) sucessivos pontos, estiverem abaixo ou acima da linha central, analisar 

outro padrão. Se persistir, averiguar se não está se originando algum erro sistemático. 
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Após um número suficiente de dados de leitura, e o parâmetro demonstrou-se estar 

totalmente sob controle, isto é, nenhuma das inconformidades acima ocorreu, o valor de ? 

pode ser tratado como a média dos valores encontrados, quando teremos agora, o valor real 

estatisticamente do padrão que está sendo feito. E o valor do Desvio Padrão (S), deve também 

ser restringido utilizando-se o novo desvio padrão obtido da Carta sob essas condições. 

Num trabalho conjunto, da equipe de Controle de Qualidade Analítica e a equipe da 

Rotina, consegue-se obter Cartas de Controle bem representativas. Essas Cartas são, em suma, 

o retrato do laboratório, não escondendo os defeitos, mas também, mostrando suas qualidades. 

 

3) Estabelecer testes específicos de calibração (aferição) dos equipamentos utilizados nas 

análises. 

É imprescindível que os Sistemas de medição (equipamentos e acessórios) utilizados na 

análise de um determinado parâmetro, sejam periodicamente calibrados. Esta calibração deve 

incluir, desde uma simples operação de conservação até a aplicação de testes específicos para 

verificação de sua performance. Há alguns equipamentos como balanças, simuladores de pH, 

estufas, muflas, incubadoras, termômetros e algumas vidrarias de precisão (utilizados como 

referência), podem ter a sua calibração delegada a algum laboratório credenciado pelo 

INMETRO, que executa tais atividades. 

Entretanto, há outros como, os turbidímetros, pHmetros, espectrofotômetros, 

comparadores de cloro, geladeira e potenciômetros que, devido à natureza de sua aplicação, a 

própria equipe do C.Q.A, deverá ser capacitada para realizar tais calibrações. Como, por 

exemplo, as ampola-padrões de turbidez devem ser calibradas contra padrões de formazina. 

Os eletrodos específicos em geral, incluindo aqui os de pH, devem sofrer uma limpeza 

química (não abrasiva) nos bulbos, além de uma homogeneização de sua solução interna 

através de movimentos pendulares suaves. 

Os espectrofotômetros podem ser calibrados contra uma solução de cloreto cobaltoso, de 

modo a se verificar o seu desempenho e a linearidade da escala. Isto, além de se verificar a 

calibração das próprias cubetas. 

É muito importante que estas calibrações sejam documentadas. O histórico de cada 

equipamento deve ser arquivado e, de alguma forma, que os mesmos apresentem uma etiqueta 

onde conste a data da calibração e sua validade. Aconselha-se uma frequência mínima 

semestral para todos os tipos de equipamento do Laboratório. 
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Porém, caso o equipamento sofra alguma manutenção, ou o mesmo perca a sua 

performance - o que será detectado, seguramente, pela Carta de Controle - o mesmo deverá se 

submeter a nova calibração. 

 

4) Programar a preparação de amostras-cegas que serão enviadas ao Laboratório, para 

análise rotineira. 

As amostras-cegas consistem num Padrão que, dentro de uma programação pré-

estabelecida, deverão ser encaminhadas ao Laboratório como uma amostra comum, com 

endereço, lote, etc. 

Este procedimento nos auxilia a verificar vários aspectos do tratamento da amostra, 

incluindo desde a organização na recepção, adequado processamento das análises até a 

emissão dos resultados. 

Inconformidades detectadas durante o trajeto da amostra, bem como algumas 

discrepâncias em relação aos resultados esperados, deverão ser investigadas e documentadas 

em impressos próprios. 

O resultado da amostra-cega não deve apresentar um desvio superior a ? 10% em relação 

ao valor esperado. Em inúmeras situações, pode-se tornar conveniente, em se utilizar uma 

amostra verdadeira, feita em duplicatas, sendo encaminhadas juntas ao Laboratório, porém 

com identificações diferentes. 

A aceitabilidade da diferença encontrada entre os resultados deve ser encontrada através 

de cálculos estatísticos para Duplicatas. 

 

5) Executar testes específicos de verificação da qualidade da Lavagem e preservação - 

nos casos pertinentes - dos frascos de coleta e das vidrarias utilizadas nas análises. 

Todos os frascos do laboratório, tanto os de análise como os de coleta, após a sua limpeza 

com algum agente limpante especial ou algum detergente de boa qualidade, deverão ser bem 

enxaguados. 

O recomendável é se passar 10 vezes o volume do frasco, com a água de torneira, e 5 

vezes com água destilada. 

Resíduos de ácidos, álcool e detergente são indesejáveis, tanto nos frascos de análise 

como nos frascos de coleta, além da adequada preservação. 
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6) Estabelecer um C.Q.A Inter-Laboratorial com laboratórios afins, podendo ser da 

mesma empresa ou não. 

Este passo, consiste na preparação e envio de amostra sintéticas, tanto para o seu 

laboratório-alvo, quanto para mais dois outros (no mínimo), trabalhando-se estatisticamente 

os dados em seguida, de modo a ser verificada a performance dos mesmos. 

No método de YOUDEN, duas amostras semelhantes (X e Y) são preparadas e 

distribuídas para os laboratórios participantes. Cada participante faz apenas uma determinação 

em cada amostra. É importante que as amostras escolhidas, apresentem resultados bem 

próximos. 

Os pares de resultados são plotados em um gráfico no qual são colocados no eixo 

horizontal os valores correspondentes à amostra X e, na vertical os valores de Y. Em seguida, 

traça-se uma reta vertical passando pela média X das determinações X, e uma reta horizontal 

passando pela média das determinações Y, quando teremos um gráfico do tipo: 

 

Figura 19 Gráfico do método de YOUDEN. 

 

Traça-se então, com centro no ponto de encontro das retas que passam por x e y, círculos 

com raio = m.S onde m é uma constante igual a 2,448, para a probabilidade de 95% dos 

pontos estarem dentro do círculo. 

Os laboratórios que apresentarem pontos fora do círculo, encontram-se em situação 

diferenciada do grupo. Erros não aceitáveis são indicados por grande número de pontos fora 

do círculo. 
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2.5 SELEÇÃO DE NOVOS MÉTODOS E SISTEMAS ANALÍTICOS 

 

O sucesso na introdução de uma nova tecnologia está ancorado num bom planejamento, 

na perspectiva da aplicação clínica que resultará dessa implantação, na condução correta da 

fase de seleção e avaliação do novo sistema analítico, na padronização para o seu 

desenvolvimento, na capacitação dos responsáveis pela sua execução e na ampla comunicação 

do novo protocolo implantado. 

Nesse sentido, a seleção de novos métodos e/ou sistemas analíticos é uma etapa 

importante quando se objetiva introduzir uma nova metodologia na rotina e um procedimento 

essencial para que o laboratório assegure o atendimento aos requisitos de seus clientes. 

Para que um método laboratorial tenha utilidade analítica, este deve preencher alguns 

requisitos básicos que garantam a confiabilidade dos resultados obtidos em amostras. Esses 

requisitos relacionados podem ser traduzidos como as especificações da qualidade exigidas do 

método analítico, isto é, suas características de desempenho (imprecisão e inexatidão, 

principalmente). 

Mas, como selecionar um método/sistema analítico baseado no atendimento de 

especificações da qualidade antes mesmo de validar esse desempenho nas condições de uso? 

Para este fim podem-se citar três opções: 

 

1) Realização de estudos experimentais: o ideal é avaliar essas características a partir de 

estudos experimentais para estimar se os achados práticos podem subsidiar uma tomada de 

decisão – se o seu desempenho corresponde às necessidades do cliente para o uso do sistema 

analítico em questão. Esse estudo é similar a uma validação e permite avaliar as principais 

características de desempenho, além de compará-lo com o sistema em uso, quando se trata de 

uma alteração em processo já consolidado. 

 

2) Avaliação de desempenho frente a resultados de ensaio de proficiência: o ideal é que 

essa seja apenas uma análise prévia e genérica do desempenho de sistemas analíticos 

disponíveis a partir de resumos estatísticos que demonstrem a proporção de variabilidade 

entre diferentes sistemas analíticos. Contudo, deve-se ter em conta que os valores de 

variabilidade (coeficiente de variação, CV) ali apresentados tendem a ser menores na rotina 

de um laboratório, pela própria natureza dos dados. Dados de comparação interlaboratorial 
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tendem a ter uma maior variabilidade que os obtidos dentro de um único laboratório por 

incluir a contribuição de erro total dos processos de diversos laboratórios. 

 

3) Avaliação de desempenho frente a dados fornecidos pelo fabricante: os fabricantes 

disponibilizam para seus reagentes/kits diagnósticos e sistemas analíticos dados de estudos de 

desempenho. Esse é um dado relevante e complementar à avaliação de um sistema analítico. 

Considera-se prudente analisar criticamente essas informações frente a estudos científicos 

disponíveis na literatura, caso pertinentes e disponíveis. Esse cuidado pode ampliar a 

segurança e assertividade do processo de seleção de um novo método visando a verificar suas 

potencialidades em atender a especificações da qualidade desejadas, em razão de possíveis 

ponderações e potenciais conflitos de interesse inerentes aos dados fornecidos pelos 

fabricantes dos equipamentos e/ou sistemas analíticos. 

Uma motivação adicional para que tais dados sejam avaliados com atenção se deve ao 

fato de que estes são gerados em condições analíticas que podem ser diferentes das condições 

de uso no laboratório clínico (e essas condições, em sua totalidade, não são usualmente 

declaradas junto aos dados fornecidos pelos fabricantes). 

Independentemente de qualquer ponderação ou premissa adicional, considera-se 

pertinente utilizar as especificações da qualidade já no momento de selecionar um novo 

método ou sistema analítico, visto que esse cuidado pode agregar valor ao processo de 

implantação desses métodos/sistemas no laboratório, com ganhos potenciais em termos de 

tempo, assertividade e utilização de recursos. 

 

2.6 VALIDAÇÃO DE PROCESSOS 

 

A avaliação de desempenho de um processo (um novo ensaio, uma nova sistemática de 

análise, novo kit reagente etc) a ser implantado na rotina de um laboratório clínico é uma 

etapa indispensável para assegurar o atendimento dos requisitos dos clientes e, em última 

análise, a relevância dos resultados laboratoriais gerados. 

A validação do desempenho de um processo e a sua aprovação para utilização na rotina 

consistem em avaliar o seu nível de erros frente a uma determinada especificação de 

qualidade. 

Em um estudo de validação, o erro aleatório é geralmente estimado por um estudo de 

precisão. Esse estudo consiste em processar uma amostra por várias vezes no mesmo sistema 
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analítico, em uma única batelada (precisão “intra-ensaio”) ou em diferentes bateladas 

(precisão “inter-ensaio”). 

Na validação, o erro sistemático é geralmente estimado por uma comparação de método. 

A comparação de métodos consiste em processar as mesmas amostras em dois 

sistemas/métodos analíticos diferentes, um deles considerado “método de referência” ou 

“comparativo” (método já utilizado na rotina pelo laboratório, previamente validado), e o 

outro, “método teste”. 

Os resultados gerados pelos dois métodos/sistemas (referência/comparativo e teste) são 

processados estatisticamente mediante análise de regressão. O modelo matemático produzido 

na análise de regressão é utilizado para calcular o erro sistemático. 

Associando os erros aleatórios e sistemáticos obtidos para o método em estudo, pode-se 

avaliar o erro total frente à especificação da qualidade a ser atendida. Uma forma prática de 

avaliar a aceitabilidade ou não do método em estudo para implantação na rotina é 

possibilitada mediante gráficos de análise/decisão de desempenho do método (“Method 

Decision Chart”). 

O gráfico de decisão classifica o desempenho do método analítico em estudo frente às 

características de desempenho (inexatidão e imprecisão) obtidas durante os estudos de 

validação. Essas métricas devem ser ponderadas frente à especificação da qualidade a ser 

atendida, gerando níveis de inexatidão e imprecisão máximos permitidos e, baseado no ponto 

de operação apresentado pelo método (uma relação do seu atual nível de imprecisão e 

inexatidão), classifica-se o desempenho global do ensaio laboratorial em estudo como: 

excelente, bom, regular ou inaceitável (baseado em frações do erro total máximo permitido). 

A figura 20 apresenta um modelo de gráfico de decisão. 

 

Figura 20 Gráfico de análise de desempenho. 
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2.7 PADRONIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO 

 

A padronização do controle interno é uma das etapas mais importantes do gerenciamento 

da qualidade nos laboratórios clínicos. A adequada definição da sistemática de controle 

interno depende do monitoramento do atendimento às especificações da qualidade para cada 

ensaio analítico e, consequentemente, da relevância clínica dos resultados laboratoriais 

gerados. Assim, as especificações da qualidade são os norteadores na definição da sistemática 

de controle interno a ser empregada para cada ensaio laboratorial. 

A estratégia de controle, ou o “desenho” a ser utilizado, inclui definir as regras de 

controle, o número de materiais de controle e o número de corridas analíticas. Existem várias 

abordagens disponíveis para definir a estratégia a partir das especificações da qualidade, entre 

elas: 

• Cálculo do “erro sistemático crítico” para a definição da estratégia de controle por meio 

das tabelas de seleção de regras de controle; 

• Cálculo do “erro sistemático crítico” e utilização com os “gráficos de poder” para a 

definição da estratégia de controle por meio dos gráficos “OPSpecs”; 

• Utilização da métrica-sigma. 

 

2.8 ERRO SISTEMÁTICO CRÍTICO 

 

A partir da especificação da qualidade e dos dados de desempenho do ensaio, pode-se 

obter uma importante métrica, denominada “Erro sistemático crítico” (“ΔESc” ou 

simplesmente “ESc”). 

Esse é considerado o melhor indicador individual de desempenho do método analítico 

relacionado ao atendimento de especificações da qualidade e tem importância destacada no 

desenho de um sistema de controle de qualidade analítico. A partir dele, determina-se o 

número de desvios padrões que a média dos dados pode variar antes que mais de 5% dos 

resultados excedam os limites de erro total permitido (especificações da qualidade). 

Ele pode ser calculado mediante a seguinte expressão matemática apresentada na figura 

21. 
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Figura 21 Expressão matemática do erro sistemático crítico. 

 

O erro sistemático crítico agrega, em uma métrica única, quatro importantes informações 

(média observada, desvio padrão, valor alvo/meta e erro total), que indicam “onde o processo 

está relativamente e onde precisa estar” em termos de desempenho analítico. 

 

2.9 GRÁFICOS DE PODER 

 

Os gráficos de poder (power function graphs) utilizam os dados de erro sistemático 

crítico para determinar quais são as melhores regras de controle a serem utilizadas para cada 

ensaio laboratorial (figura 22). 

Esses gráficos representam as características de desempenho das regras de controle, e 

permitem a seleção de regras que maximizem o potencial de detecção de erros do controle 

interno, alinhado a uma probabilidade não significativa de falsa rejeição de bateladas. 

 

Figura 22 Exemplo de gráfico de poder, relacionando o desempenho do ensaio analítico frente às 

especificações da qualidade (erro sistemático crítico) com o potencial de diferentes estratégias de 

controle. 
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Probabilidade de detecção de erros (Ped): a probabilidade de detecção de erros é uma 

característica de desempenho do procedimento de controle que descreve a probabilidade de se 

rejeitar uma batelada analítica quando esses resultados contêm erros em adição à imprecisão 

inerente ao procedimento. 

Idealmente, esta métrica deve ser igual a 1,0 (100% dos erros serão detectados pelo 

sistema de controle de qualidade), mas comumente valores superiores a 0,90 (90%) são 

considerados aceitáveis. 

Probabilidade de falsa rejeição (Pfr): a probabilidade de falsa rejeição é uma 

característica de desempenho do procedimento de controle que descreve a probabilidade de se 

rejeitar uma batelada analítica quando não existem erros nos seus resultados, exceto a 

imprecisão inerente ao procedimento. 

Idealmente, essa métrica deve ser igual a 0,0 (100% dos erros detectados pelo sistema de 

controle são verdadeiros), mas comumente valores inferiores a 0,05 (5%) são considerados 

aceitáveis. 

A partir desses dados, pode-se construir um gráfico “OPSpecs”, que é definido para uma 

especificação da qualidade e um determinado nível de detecção de erros. Alternativamente ao 

gráficos “OPSpecs”, pode-se utilizar as tabelas de seleção de estratégias de controle de 

qualidade. 

 

2.10 GRÁFICOS DE ESPECIFICAÇÕES OPERACIONAIS DE PROCESSO (GRÁFICOS 

OPSpecs) 

 

O gráfico “OPSpecs” demonstra a relação entre a qualidade requerida para o ensaio e a 

imprecisão, a inexatidão e a estratégia de controle interno para que esse nível de qualidade 

seja obtido nas condições atuais de desempenho do processo. Cada gráfico OPSpecs é 

preparado especificamente para uma especificação da qualidade (erro total permitido) e para 

um determinado nível de detecção de erros (por exemplo, 90% de probabilidade de detecção 

dos erros pela estratégia de controle). 

Como ele é definido em escala de imprecisão versus inexatidão, permite que sejam 

inseridos dados do desempenho atual (erro aleatório e sistemático) para obter as estratégias de 

controle mais adequadas para monitorar o desempenho do ensaio (linhas previamente 
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padronizadas no gráfico, relacionadas em uma tabela que geralmente vem acompanhando esse 

gráfico), relacionadas ao percentual de falsa rejeição previsto para cada estratégia de controle 

(regra, número de níveis de controle e número de corridas analíticas). 

Os gráficos OPSpecs podem ser gerados com utilização de um software específico ou 

mediante ferramentas disponíveis na web. 

A figura 23 apresenta um exemplo de gráfico OPSpecs. 

 

Figura 23 Imprecisão permitida (desvio padrão mensurado, % do Erro Total permitido). 

 

Num “controle de qualidade baseado em desempenho”, ou seja, aquele definido com base 

em especificações da qualidade e características de desempenho do processo, a seleção de 

especificações da qualidade é essencial para a definição e padronização de um controle 

interno mais efetivo na detecção de desempenho e estabilidade do método analítico sob 

avaliação. 

 

2.11 MONITORAÇÃO DE CONTROLE INTERNO E ENSAIO DE PROFICIÊNCIA 

 

Após a seleção criteriosa de novas metodologias, validação dos processos e padronização 

do controle interno com base em especificações da qualidade, deve-se monitorar o 

desempenho dos processos com base nos resultados obtidos no controle interno e em 

participação em ensaio de proficiência. Essa monitoração se dá pela comparação dos 

resultados obtidos frente às especificações da qualidade definidas. 

Ou ainda, para processos já consolidados sem uma prévia especificação da qualidade, a 

avaliação de resultados do controle interno e do ensaio de proficiência auxilia na definição de 
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especificações da qualidade condizentes com a realidade dos processos e numa primeira 

avaliação da necessidade de melhorias nos processos para alcançar níveis de qualidade 

desejados. 

Os dados do controle interno demonstram a reprodutibilidade do processo, o que permite 

avaliar o erro aleatório (imprecisão), enquanto o ensaio de proficiência permite avaliar o erro 

total e o erro sistemático obtido frente ao especificado. 

A qualidade dessa monitoração depende da sistemática de controle interno adotada, o que 

remete à necessidade de adotar práticas eficientes de controle interno. Está relacionada 

também à seleção de ensaios de proficiência condizentes com as demandas do laboratório e 

sua correta utilização. 

Conforme comentado até este momento, as especificações de qualidade são essenciais 

aos laboratórios analíticos e podem ter diferentes e importantes aplicações. Mas, como obter 

especificações de desempenho confiáveis? Que especificações de qualidade estão usualmente 

disponíveis e quais as suas bases conceituais? 

 

2.12 BASES PARA DETERMINAÇÃO 

 

Provavelmente o maior desafio para os laboratórios na utilização de especificações da 

qualidade está na obtenção de especificações confiáveis e adequadas a cada situação. 

A definição de especificações de qualidade ainda é um tema permanente de estudo e 

debate. 

Mesmo com tanta informação disponível, decidir sobre quais modelos ou bases de 

especificações de desempenho são adequados e quais podem representar problemas continua a 

ser uma tarefa desafiadora. 

Especificações da qualidade devem ser solidamente baseadas em requisitos analíticos e 

serem passíveis de utilização em todos os laboratórios clínicos, independentemente de seu 

porte, tipo ou localização; devem ser geradas utilizando modelos de fácil compreensão e 

amplamente aceitos pelos profissionais que atuam no segmento. 

 

2.13 DESAFIOS DA IMPLANTAÇÃO 

 

A especificação começou a ser discutida na década de 1960, mas ainda é um tema novo e 

que tende a evoluir muito nos próximos anos. 
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Embora a Conferência de Estocolmo18 tenha ocorrido há mais de 10 anos (1999) e 

muitos pesquisadores venham publicando intensamente a respeito deste tema, muitos desafios 

se apresentam, entre os quais podem-se citar: 

 

• Inexistência de requisitos para todos os ensaios – a determinação de especificações 

pelas sociedades ainda é pequena e restrita a situações específicas. Os requisitos propostos por 

ensaios de proficiência e comparações interlaboratoriais são restritos ao grupo de análises 

contempladas por esses programas. 

• Desconexão entre realidade e desempenho desejado – as metodologias e sistemas 

analíticos em uso não foram inicialmente desenvolvidos para atender a tais requisitos e, 

muitas vezes, mesmo que em tese o desempenho esperado para o processo seja passível de 

atender a algum destes requisitos, a complexidade da implantação depende da aplicação de 

outras estratégias (p. ex. validação de método, calibração etc.), o que ainda não permite que 

alguns níveis de qualidade sejam alcançados. 

• Dificuldade de escolha da base a ser adotada – para diversos ensaios há diferentes bases 

para especificação a serem analisadas pelo laboratório. Não há um consenso entre as bases, o 

que pode gerar especificações distintas para laboratórios que atuam num mesmo mercado. 

• Atualização constante da literatura – anualmente o grupo europeu atualiza a base de 

dados de variação com as publicações mais recentes para ensaios já contemplados na lista e 

outros novos. Assim como as sociedades científicas, os provedores de ensaio de proficiência e 

demais fontes de especificação podem, a qualquer momento, atualizar tais dados, 

demandando aos laboratórios reverem as especificações já definidas. 

• Ausência de requisitos legais ou normativas oficiais – na maior parte dos países, 

incluindo o Brasil, não existe nenhum requisito legal relacionado a este tipo de abordagem 

para a qualidade analítica, que defina um padrão mínimo no mercado a ser adotado por 

fabricantes e laboratórios. Assim, como não existe normatização por um fórum reconhecido 

ou entidades científicas representantes auxiliando o mercado e governo neste sentido. 

 

Dessa forma pode-se entender a definição de especificações da qualidade ainda como um 

tema em construção, sujeito a atualizações e ponderações. Esses e outros fatores não 

enumerados acima desafiam os profissionais e diretores de laboratórios, frente à dificuldade 

natural de seleção dos requisitos corretos para atender a realidade laboratorial, como impõem 
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uma agilidade a este processo, devido à rapidez com que o tema se movimenta (atualização de 

especificações existentes e novas fontes de especificação). 

No cenário atual, os laboratórios devem definir e padronizar as especificações da 

qualidade de seus ensaios com a premissa de sempre priorizar a assertividade dos resultados e 

visando contribuir com tomadas de decisão que a empresa venha a ter. Especificações da 

qualidade com hierarquia inferior somente deverão ser utilizadas quando as superiores não 

estiverem disponíveis para o ensaio em questão. Isto é, fontes de especificação 

hierarquicamente inferiores (ou níveis de especificação menos exigentes) não devem ser 

utilizadas pelo laboratório como uma opção para “mascarar” o uso de tecnologia inferior ou 

de um processo operacional com deficiências. 

 

2.14 ESTRATÉGIAS DE IMPLANTAÇÃO 

 

A implantação das especificações da qualidade pode ocorrer na introdução de novos 

processos ou seleção de novos sistemas analíticos, assim como pode ser implantada em 

processos já consolidados e em uso. 

A primeira situação é a ideal, contudo, é esperado que na maior parte dos casos ocorra 

uma especificação em processos em uso. 

Para processos já consolidados, existem dados que permitem uma avaliação histórica do 

desempenho do processo e que ajudam a definir especificações coerentes com a realidade 

(“estado da arte”). Em novos processo/sistemas analíticos, a validação é fundamental para 

determinar o desempenho esperado frente às possibilidades de especificações. 

Em linhas gerais, o laboratório deve ter uma estratégia definida para a implantação da 

especificação da qualidade para ensaios quantitativos que inclua: 

1) Ensaios contemplados e cronograma: especialmente em processos já consolidados 

pode ser interessante determinar a lista de ensaios quantitativos realizados pelo laboratório 

(por área, por exemplo) e definir um cronograma de implantação sequencial. Uma opção que 

pode ser mais produtiva, e gerar maior aprendizado, é começar pelo grupo de ensaios com 

maior facilidade de implantação (por exemplo: ensaios consolidados, com processo mais 

robustos e estáveis, para os quais tenha realizado validação do processo; que possuam 

controle interno e ensaio de proficiência, para os quais existam referências bibliográficas para 

a especificação da qualidade etc.); 
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2) Diretrizes e hierarquias para levantamento de dados e bases para especificação da 

qualidade: requisitos para a seleção de dados do laboratório; se serão realizados estudos de 

precisão e exatidão, implantação ou monitoração prévia de controle interno e externo para o 

levantamento de dados de comportamento do processo do laboratório; quais destes serão 

priorizados; qual a hierarquia preferencial para as bases da especificação da qualidade; 

principais ponderações a serem feitas frente a tais dados e informações etc.; 

3) Utilização: é fundamental determinar para que fins serão utilizadas as especificações 

da qualidade (seleção de novas metodologias, validação de processos, padronização de 

controle interno, monitoração contínua do controle interno e ensaio de proficiência) e com 

base em que características de desempenho (erro total, erro aleatório e erro sistemático). 

4) Responsabilidades: pode ser necessário formar um comitê de discussão 

(principalmente numa fase inicial em que não há experiência sobre o tema), definir 

responsáveis pelo projeto e por partes dele (conforme o grupo de ensaios, demanda por 

levantamento de dados e realização de estudos, por exemplo). Definir o envolvimento da 

diretoria, principalmente frente a decisões críticas; 

5) Sistemática de monitoração e indicadores de desempenho: determinar qual a 

sistemática de monitoração do desempenho do processo e indicadores serão adotados, sua 

periodicidade, ações decorrentes (linha geral de ação e responsáveis) frente a desempenho 

insatisfatório. 

6) Prazos para implantação e revisão dos requisitos. Em adição ao cronograma de 

implantação é fundamental determinar prazos para revisão e também razões para revisões não 

programadas. A constante atualização das bases para especificação da qualidade, o próprio 

movimento dos processos do laboratório e a demanda do mercado por processos melhores 

exigem a reavaliação periódica dos processos (por exemplo, a cada 2 anos). Existem ainda 

demandas oriundas da mudança do processo, troca de sistema analítico, implantação de 

melhorias que resultam em diferentes níveis de desempenho ou monitoração com resultado 

insatisfatório. 

 

Na fase de avaliação, é possível que o laboratório identifique oportunidades de melhorias 

no processo ou ainda a necessidade de mudanças drásticas para alcançar um nível de 

qualidade compatível com o desejado. Nesse caso, tais melhorias e mudanças devem ser 

implantadas para a repetição da primeira etapa do roteiro e nova avaliação. 
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3 CONCLUSÕES 

 

Atender às expectativas dos clientes é o principal passo para uma posição diferenciada 

em termos de competitividade no mercado. Isso não é diferente para o laboratório analítico, 

onde se vivencia um momento de intensa consolidação e elevada competitividade, em que 

atender às expectativas dos clientes e gerenciar os processos críticos é essencial. 

Para atender a essas expectativas, sejam de clientes usuários internos ou clientes externos, 

nada mais crítico do que planejar, padronizar e monitorar continuamente o processo analítico 

e assegurar o atendimento dos requisitos de desempenho dos processos que geram resultados 

laboratoriais. 

Desempenho este que deve atender às especificações da qualidade que assegurem o 

fornecimento de resultados clinicamente relevantes. 

O grande desafio na utilização das especificações da qualidade está na seleção destas 

entre tantas fontes disponíveis e que por vezes são diametralmente antagônicas. Assim, a 

questão fundamental é: qual fonte de especificação da qualidade é a mais adequada para um 

laboratório? 

Mesmo com as considerações e análises que se buscou inserir neste trabalho, 

provavelmente a resposta não esteja clara e definida para vários ensaios determinados nos 

laboratórios analíticos, seja pela indisponibilidade de fontes confiáveis para o ensaio em 

questão ou pela impossibilidade de obtenção do nível de desempenho preconizado na fonte 

escolhida pela tecnologia atualmente disponível nos laboratórios clínicos. 

A seleção e a adoção de especificações da qualidade ainda são desafios para a maior parte 

dos laboratórios analíticos, seja no Brasil ou em qualquer outro país. 

A legislação e as normas de acreditação/certificação, de forma contínua e crescente, têm 

começado a abordar e exigir a utilização das especificações da qualidade como forma de 

comprovar a liberação de resultados laboratoriais válidos. Entretanto, definir qual fonte de 

especificação da qualidade utilizar ainda é algo delegado para a decisão do próprio 

laboratório. 

Embora ainda seja um assunto passível de intenso debate e com uma base de 

conhecimento ainda a ser mais bem consolidada e harmonizada, estudar e se posicionar frente 

a este tema é uma demanda urgente e essencial para todos os laboratórios clínicos. Mais do 

que uma exigência legal ou recomendação de órgãos certificadores/acreditadores, a utilização 

de especificações de desempenho analítico de forma efetiva no planejamento e gerenciamento 
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da qualidade representa um compromisso dos laboratórios com seus clientes. A utilização de 

especificações da qualidade baseadas em modelos cientificamente válidos e clinicamente 

coerentes é a garantia do atendimento das necessidades dos clientes dos laboratórios clínicos. 

Em última análise, a atenção voltada para a questão das especificações da qualidade 

representa compreender na essência e concretizar a missão fundamental de qualquer 

laboratório analítico: fornecer informações confiáveis para a empresa suportando a tomada de 

decisões estratégicas. 

A expectativa é que este trabalho seja uma referência inicial e um estímulo para 

enfrentamento desse desafio. 
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4 POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

 

4.1 DESEMPENHO REAL DO PROCESSO  

 

Para determinar a especificação da qualidade de um determinado ensaio, o laboratório 

deve inicialmente levantar informações sobre o desempenho do seu processo, entre as quais 

podem-se citar: 

1) Estudo de erro aleatório: o estudo do erro aleatório do processo, também conhecido 

como estudo de precisão, é comumente adotado em protocolos de validação; 

2)  Estudo de erro sistemático: para a realização deste estudo é requerido um método de 

referência para o ensaio, dispor dele para as análises necessárias e selecionar amostras com as 

características descritas para o estudo; 

3)  Estudo do erro total: de forma similar ao requerido para o estudo do erro sistemático, 

para a realização desse estudo é necessário um método de referência para o ensaio, dispor dele 

para as análises necessárias e selecionar amostras com as características descritas para o 

estudo; 

4) Estimativa do erro aleatório por controle interno – essa estimativa pode ser obtida 

diretamente pelo coeficiente de variação acumulado do controle interno. Nesse caso é 

interessante verificar a estabilidade dessa estimativa ao longo do tempo para garantir sua 

representatividade frente ao processo; 

5. Estimativa do erro sistemático ou erro total por ensaio de proficiência: – o erro 

sistemático pode ser estimado a cada rodada do ensaio de proficiência, assim como a 

monitoração do erro total pode ser obtida a partir das dosagens individuais do ensaio de 

proficiência. 

Quando um laboratório realiza a monitoração do erro sistemático via ensaio de 

proficiência e há impossibilidade da sua estimação em uma rodada, pode optar por 

acompanhar o erro total (erro relativo de cada medida). Mediante a possibilidade de alterações 

do processo que impactam no erro sistemático (por exemplo de calibração, troca de lotes de 

reagentes e controles etc.), é imprescindível verificar a estabilidade dessa estimativa ao longo 

do tempo e garantir sua representatividade frente ao processo. 

Embora existam relatos de determinação do erro sistemático a partir de dados de controle 

interno, diretrizes para este fim precisam ser mais bem descritas na literatura, assim como as 

restrições relacionadas a esse uso. Uma restrição relacionada ao valor alvo de materiais de 
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controle está relacionada à possibilidade de existir um viés (erro sistemático) permanente por 

conta do próprio reagente, o que interfere na estimação do erro sistemático por controle 

interno e por ensaio de proficiência. Contudo, a eliminação desse viés depende de uma melhor 

padronização do reagente por conta do fabricante. 

Outra questão que deve ser entendida é o impacto do efeito matriz nas estimativas de erro 

que podem ser obtidas com materiais de controle. Materiais manipulados podem apresentar 

efeito matriz frente a uma determinada metodologia ou sistema analítico, que se traduz em 

algum viés na medida obtida. Fabricantes de controles e provedores de ensaio de proficiência 

buscam sempre evitar tais efeitos, contudo, na sua presença apenas com a apresentação de 

valores obtidos para o sistema analítico em avaliação, eliminam a suspeita de algum viés 

relacionado. Quando dados demonstram resultados para diferentes sistemas analíticos, é 

possível avaliar a compatibilidade ou não de resultados de diferentes metodologias e sistemas 

analíticos, o que permite concluir sobre a ausência ou presença de efeito matriz. 

A seguir são descritas análises da estimativa de erro baseadas no controle interno e ensaio 

de proficiência. Estas análises ajudam a determinar o desempenho real do processo e a avaliar 

sua estabilidade ao longo do tempo. A partir delas espera-se definir o nível de qualidade que 

se pode esperar do processo da forma como ele está implantado, o que ajudará a avaliar a real 

capacidade do laboratório atender à especificação da qualidade desejada. Estas análises 

também podem ser usadas na monitoração dos processos ao longo do tempo, o que é 

fundamental para a manutenção do nível de qualidade conquistada e para a futura reavaliação 

das especificações. 

A análise histórica do controle interno (erro aleatório) e monitoração pode basear-se 

exclusivamente no coeficiente de variação (CV) e deve considerar: 

• Exclusivamente dados referentes ao processo atual – dados anteriores a uma alteração 

significativa do processo, como alteração do sistema analítico ou de algum componente 

importante do processo que possa impactar na sua variabilidade (reprodutibilidade) não 

devem constar neste estudo, por não representarem a realidade atual do processo; 

• Dados de diferentes lotes de controle separados – não se devem misturar dados obtidos 

com diferentes lotes de controle, com o propósito inicial de verificar qualquer presença de 

oscilação relacionada ao lote. Quando diferentes controles são usados, é imprescindível 

identificá-los, visto que uma diferença no comportamento pode estar relacionada à sua 

procedência (diferente fabricante ou linha de produto); 
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• Identificar o tamanho da amostragem e adotar a maior amostragem possível – quanto 

mais dados acumulados de controle interno mais confiável é a estimativa da variabilidade. Da 

mesma forma, o acúmulo de dados tende a provocar pequenas reduções no coeficiente de 

variação, até que este se estabilize. Por essa razão, recomenda-se não usar o CV das primeiras 

vinte dosagens de um lote de controle e sim o CV acumulado; 

• Segmentar por faixas de concentração – embora a análise possa ser feita em conjunto, é 

importante separar os dados por faixas de concentração similares do controle para ser possível 

identificar comportamento diferenciado, quando presente. 

Supondo um processo sem alterações durante os dois últimos anos, com o uso de um 

material de controle em dois níveis com troca de lotes a cada seis meses (acúmulo de cerca de 

120 dados por lote), elaborou-se o gráfico de barras com os CVs acumulados. Observa-se que 

embora os CVs não sejam iguais, eles apresentam resultados próximos e abaixo de 5%. 

Embora o primeiro período analisado pareça ter um CV distinto e mais baixo que os demais, 

um simples teste estatístico (teste F) pode demonstrar que a diferença não é estatisticamente 

significante. 

 

4.2 EXEMPLO DE PLANO DE IMPLANTAÇÃO DE ESPECIFICAÇÃO DA 

QUALIDADE 

 

Um laboratório de médio porte decidiu que deveria implantar a especificação da 

qualidade para todos os seus ensaios quantitativos e traçou o plano abaixo para ser executado 

em dois anos. 

1) Diretriz geral: a especificação da qualidade, conforme descrito neste documento, deve 

ser implantada num prazo de dois anos para todos os ensaios quantitativos realizados pelo 

laboratório, conforme orientação do gestor técnico, do gestor da qualidade e da diretoria; 

2) Cronograma: cada área deve definir um calendário de implantação organizado por 

sistema analítico (todos os ensaios de cada equipamento), priorizando sistemas com maior 

volume de análises realizadas. Um segundo critério para priorização é sistemas para os quais 

tenha sido feita validação e/ou sejam monitorados por ensaio de proficiência. Novos ensaios 

ou novos sistemas devem ser priorizados, de forma a serem implementados na rotina já dentro 

dos requisitos aqui descritos; 

3) Dados de desempenho do processo: para cada ensaio devem-se levantar dados de 

imprecisão e inexatidão. 
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Ensaios já implantados: devem-se levantar dados de estudo de precisão, estudo de 

exatidão, do controle interno (imprecisão) e do ensaio de proficiência (inexatidão), sempre 

que disponíveis, realizados recentemente (último ano) e para o sistema analítico atual. 

Ensaios/Processos novos: deve-se realizar estudo de precisão, exatidão ou erro total 

sempre que viável. Na impossibilidade de realizá-los, deve-se aguardar três meses de uso de 

controle interno e uma rodada de ensaio de proficiência para gerar os dados necessários. 

4) Bases para especificação da qualidade: sempre que disponível, deve-se optar por 

especificações ou minimamente a variação desejável para o erro total. Se estes não forem 

viáveis frente ao desempenho atual do processo, deve-se discutir com a diretoria a 

possibilidade de melhoria e mudanças no processo, antes de optar por uma especificação 

baseada no desempenho do processo ou na variação mínima. 

5) Utilidade: a especificação da qualidade deve ser usada para selecionar novos sistemas 

analíticos, validar processos, determinar melhorias e mudanças nos processos, definir 

estratégias de controle interno e monitorar resultados de controle de qualidade (ensaio de 

proficiência e controle interno). 

6) Monitoração do processo: a monitoração deve ser realizada trimestralmente, avaliando 

indicadores de erro total, com base na imprecisão (coeficiente de variação acumulado no 

período para os controles internos em uso) e de inexatidão (erro médio relativo obtido no 

ensaio de proficiência). 

7) Prazo: todos os ensaios quantitativos realizados pelo laboratório devem ser estudados 

e contemplados por este plano num prazo de 2 anos. Depois de implantados, deve-se proceder 

sua revisão a cada três anos. 

8) Responsabilidade - Os estudos devem ser realizados pela equipe técnica de cada área, 

sob orientação do gestor técnico e do gestor da qualidade. 

Qualquer impossibilidade de realizar as ações aqui implantadas, assim como a 

necessidade de definir algo diferente do previsto, deve ser previamente discutida com a 

diretoria. 
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