
 
 

 

 

 

COMUNICADO IMPORTANTE 
FAVOR ENTREGAR AO DIRETOR DO LABORATÓRIO 

INSTRUÇÃO NORMATIVA 64:2016 DA ANS ESTABELECE 
REAJUSTE MAIOR PARA LABORATÓRIOS ACREDITADOS 

 

CURSOS PNCQ GESTOR 2017 
 

 

Circular Nº 0001/2017 
Prezado(a) Dr.(a): 

 
Em novembro a ANS publicou a IN 64, que dispõe sobre o Fator de Qualidade a ser aplicado ao 

índice de reajuste para diversos serviços de saúde, incluindo os Laboratórios de Análises Clínicas. Há três 
níveis para aplicação de reajustes: (A) 105%, (B) 100% e (C) 85% do IPCA. 

 
Considerando a ACREDITAÇÃO no nível máximo (Nível A – 105% do IPCA) ficou definido que para 

obter 100% do IPCA, o prestador deverá responder ao questionário sobre qualidade que estará disponível em 
breve no portal eletrônico da entidade representativa. 

 
Vantagens para os Laboratórios: 
 

 Nível A: Reajuste dos valores estabelecidos em contratos de 105% do IPCA para Laboratórios que 
possuem selo de Acreditação ou Certificação; 

 Nível B: Reajuste de 100% do IPCA para Laboratórios que respondem ao questionário; 

 Nível C: Reajuste de 85% do IPCA para Laboratórios que não atenderem os requisitos dos níveis 
A ou B 

 
Confira a íntegra da IN 64:2016 em nosso site. 
 
Desde 2009 alertamos sobre a necessidade da Acreditação como diferencial competitivo no mercado. 

Lançamos o software e os Cursos PNCQ Gestor para auxiliar seu laboratório a conquistar o Selo de 
Acreditação pelo DICQ/SBAC. Agora convidamos você, que ainda não está Acreditado, a realizar o Curso em 
uma das diversas turmas que programamos para todo o País, confira a seguir na Agenda de Cursos 2017.   

 
No Curso Preparação do Laboratório para Implantação de um Sistema de Gestão 

da Qualidade –  PNCQ Gestor e Formação de Auditores Internos , cada laboratório recebe um 
software PNCQ Gestor, que é uma ferramenta de fácil operação para auxiliar a elaborar, organizar e controlar 
toda a documentação de um SGQ. São mais de 80 modelos de documentos, elaborados para um laboratório 
hipotético, em Word, para que os laboratórios utilizem como modelo e adaptem à sua realidade. Cada 
laboratório conta também com consultoria gratuita via e-mail após o Curso, para esclarecer quaisquer 
dúvidas, e então solicitar a Auditoria de Acreditação ao DICQ. 



 
 

 

 

 

 
Em 2017 realizaremos o curso em todas as regiões do Brasil, escolha abaixo a sua turma: 

 
Manaus/AM – 16 e 17 de março 
Vitória/ES – 6 e 7 de abril 
Curitiba/PR – 18 e 19 de maio 
João Pessoa/PB – 9 e 10 de junho (Pré 44º CBAC) 
Rio de Janeiro/RJ – 6 e 7 de julho 

São Paulo/SP – 27 e 28 de julho 
Porto Alegre/RS – 17 e 18 de agosto 
Salvador/BA – 14 e 15 de setembro 
Cuiabá/MT – 23 e 24 de novembro 
Belo Horizonte/MG – 19 e 20 de outubro 

 
Importante: se você se interessou, preencha o quanto antes sua ficha de pré-inscrição. Você não 
pagará nada agora, mas precisamos saber o número de interessados para podermos confirmar a 
realização dos cursos. Preencha a ficha de pré-inscrição em http://www.pncq.org.br. 
 
PROGRAMA DO CURSO 

PNCQ Gestor 1º dia: das 8 às 18h e 2ª dia: das 8 
às 12h 

 Instalação do software PNCQ Gestor e 
utilização das ferramentas de elaboração 
e controle dos documentos; 

 Como implantar o SGQ, motivando os 
colaboradores à mudança, à qualidade e à 
melhoria contínua; 

 Adequando o seu Laboratório aos 
Requisitos para Acreditação pelo DICQ. 

 Fase pré-analítica e Fase analítica; 
 Controle interno da qualidade – CIQ; 
 Controle externo da qualidade – CEQ; 
 Fase pós-analítica; 
 Indicadores da qualidade. 

Formação de Auditores Internos – 2º dia: das 13 
às 18h 
 Conceitos e definições; 
 Técnica de Auditoria e perfil do Auditor; 
 Reunião de abertura; 
 Não conformidades, ações corretivas e 

Relatório de Auditoria; 
 Verificação do atendimento aos Requisitos 

do DICQ. 
 
Obs.: A confirmação da realização dos Cursos 
depende de um número mínimo de pré-inscritos, a 
fim de custear as despesas, podendo, 
eventualmente, serem cancelados ou adiados. 
 

 
Investimento por laboratório com direito à inscrição de até dois profissionais no curso: 
- Para laboratório participante do PNCQ: R$ 1.400,00 (Hum mil e quatrocentos reais) 
- Para laboratório não participante do PNCQ: R$ 1.700,00 (Hum mil e setecentos reais) 
- Para cada profissional adicional (se houver): R$ 300,00 (trezentos reais) 
 

Em caso dúvidas entre em contato pelo telefone 21 2569-6867 ou pncq@pncq.org.br.  
 
Cordialmente, 

 
 

Dr. Francisco Edison Pacifici Guimarães 
Superintendente do PNCQ 

http://www.pncq.org.br/
mailto:pncq@pncq.org.br

