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A Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, fundada em 28/11/1967, 

é uma entidade científica profissional, sem fins lucrativos,

criada com o objetivo principal de desenvolver a especialidade de 

Análises Clínicas e os Laboratórios Clínicos, assim como, 

acompanhar as necessidades da população para receber

uma atenção primária de saúde com melhor qualidade.
http://www.sbac.org.br
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O Programa Nacional de Controle de Qualidade foi fundado em 1976, durante 
o V CBAC em Belo Horizonte/MG pelo Dr. José Abol Corrêa e passou por uma 

fase de crescente ampliação e modernização nos últimos 40 anos.

O PNCQ é autossuficiente na preparação das amostras-controle em sua sede 
no Rio de Janeiro, atendendo aos mais rigorosos padrões de qualidade, sendo 

o maior e melhor Provedor de Ensaio de Proficiência existente no País, com 
mais de 5.000 laboratórios associados, representando o Brasil em diversas 

instituições nacionais e internacionais.
http://www.pncq.org.br
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COORDENAÇÃO DO PNCQ:
Dr. Francisco Edison Pacifici Guimarães – Superintendência / Administração
Dr. José Abol Corrêa – Diretoria de Administração
Dr. Juno Damasceno Silva – Diretoria Técnica
Dr. André Valpassos Pacifici Guimarães – Diretoria da Qualidade



Rua Vicente Licínio, 193 – Tijuca
Rio de Janeiro/RJ

Atendimento: 2ª a 6ª feira das 8 às 17h
(21) 2569-6867

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



O Sistema Nacional de Acreditação – DICQ é uma empresa técnico-científica 
que tem por objetivo realizar Auditorias de Acreditação do Sistema de 

Gestão da Qualidade de Laboratórios Clínicos, através de requisitos 
próprios, com base em Normas Nacionais e Internacionais.

A SBAC criou o seu Departamento de Inspeção e Credenciamento da 
Qualidade em 1997 e, em 1998, foi editado o 1º Manual para Acreditação do 

DICQ/SBAC. Em 2005 o DICQ/SBAC, que era um Departamento, formou o 
Sistema Nacional de Acreditação, mantendo a sigla DICQ como respeito à 

própria credibilidade alcançada na sua área de atuação.
http://www.dicq.org.br



O Sistema Nacional de Acreditação – DICQ é uma empresa técnico-científica 
que tem por objetivo realizar Auditorias de Acreditação do Sistema de 

Gestão da Qualidade de Laboratórios Clínicos, através de requisitos 
próprios, com base em Normas Nacionais e Internacionais.

A SBAC criou o seu Departamento de Inspeção e Credenciamento da 
Qualidade em 1997 e, em 1998, foi editado o 1º Manual para Acreditação do 

DICQ/SBAC. Em 2005 o DICQ/SBAC, que era um Departamento, formou o 
Sistema Nacional de Acreditação, mantendo a sigla DICQ como respeito à 

própria credibilidade alcançada na sua área de atuação.
http://www.dicq.org.br























Acesse as legislações em www.pncq.org.br - Biblioteca







VISÃO

Qualidade

Resultados com excelência
Profissionais competentes
Clientes satisfeitos
Melhoria contínua



HABILIDADES

Pessoas

Compreensão do SGQ e da Acreditação
Competência técnica
Comprometimento com a Qualidade
Treinamento contínuo



INCENTIVOS

Financeiros

Fator Qualidade (ANS)
Descontos no DICQ
Segurança (custos da “Não Qualidade”)



RECURSOS

Técnicos

Equipamentos eficientes
Reagentes apropriados 
Água Reagente adequada
Temperatura assegurada



PLANO DE AÇÃO

PNCQ Gestor

Diagnóstico inicial
Revisão de todos os processos
Delegar funções com 5W2H e estabelecer prazos
Treinar e registrar













O Diretor do Laboratório deve designar um profissional da equipe 
para assumir a função de Gestor da Qualidade.



O Gestor da Qualidade deve possuir capacidade de coordenação 
de equipe, competência nas atividades do laboratório,

no uso do software PNCQ Gestor e deve delegar funções
à equipe, estipular prazos e coordenar a implantação do SGQ.



O Gestor da Qualidade deve possuir conhecimento nos Requisitos 
do Manual do DICQ e nas legislações correlatas. 



A partir do Manual do DICQ,
o Gestor da Qualidade deve realizar 
um diagnóstico inicial e verificar
quais requisitos:

• já estão atendidos
• não estão atendidos
• necessitam de adequações



O Gestor da Qualidade deve apresentar ao Diretor do Laboratório 
o Relatório de diagnóstico inicial e o Plano de Ação, para aprovação.



O Diretor do Laboratório deve reunir toda a equipe e explicar sobre 
a Acreditação pelo DICQ e sobre a função do Gestor da Qualidade.



O Gestor da Qualidade deve delegar as funções
e os profissionais devem executá-las. 



Todos os processos devem ser revisados e adequados aos requisitos.



O Gestor da Qualidade deve distribuir os modelos de documentos 
para os profissionais envolvidos nos respectivos processos,

para que sejam feitas as adequações necessárias,
de acordo com a realidade do laboratório.



O Gestor da Qualidade deve verificar se os documentos elaborados 
pela equipe atendem aos requisitos do DICQ. 



Devem ser realizadas reuniões frequentes de
acompanhamento das atividades de todos os profissionais. 



Todos os documentos do SGQ elaborados pelos profissionais do 
laboratório, sob coordenação do Gestor da Qualidade,

devem ser aprovados pelo Diretor do Laboratório. 



Todos os profissionais do laboratório devem ser treinados nos 
documentos do SGQ e em outros, correspondentes às suas 

atividades. Deve haver registro destes treinamentos.



Dúvidas?
consultoria@pncq.org.br

Consultoria Presencial (se necessário)



VAMOS COMEÇAR?



Plano de Ação

1. Garantir a qualidade dos resultados dos exames.
2. Manter os profissionais constantemente treinados.
3. Atender às expectativas de satisfação dos clientes.
4. Aprimorar o desempenho em todas as atividades.



Plano de Ação

• Lista de exames
• CEQ
• CIQ
• Reagentes
• Equipamentos

Incluir tudo que for relacionado a eles, revisando todos os

procedimentos e sua adequação aos requisitos do DICQ.



Plano de Ação

O Gestor da Qualidade deve delegar funções!

Usar o 5W2H!







Solicitar a lista de exames realizados em seu laboratório à 
recepcionista (disponível no SIL)



Solicitar aos técnicos descrever quais CEQ, CIQ, reagentes e 
equipamentos são utilizados para cada exame. 



O RT verificará os CEQ e CIQ que ainda não são realizados
e deverão ser adquiridos.



O Gestor da Qualidade verificará se os procedimentos relacionados 
aos CEQ e CIQ atendem aos requisitos do DICQ.



As cotações de preços de CEQ e CIQ serão solicitadas pela 
recepcionista via e-mail.



A Direção do laboratório autorizará a aquisição dos CEQ e CIQ.



Todos devem revisar os processos técnicos a partir das informações 
constantes nas instruções das bulas,
nos manuais dos equipamentos, etc. 



O que Por que Quem Quando Onde Como Quanto

Lista de exames 1.3 Recepcionista Data/Prazo Recepção SIL R$ 0,00

CIQ 5.1.1 Técnicos Data/Prazo Técnica RT R$ 0,00

CEQ 5.1.2 Técnicos Data/Prazo Técnica RT R$ 0,00

Cotação CIQ 5.1.1 Recepcionista Data/Prazo Recepção E-mail R$ 0,00

Cotação CEQ 5.1.2 Recepcionista Data/Prazo Recepção E-mail R$ 0,00

Adquirir CIQ 5.1.1 RT e Diretor Data/Prazo Direção E-mail   R$

Adquirir CEQ 5.1.2 RT e Diretor Data/Prazo Direção E-mail   R$

ITA ou Bula 5.6.1 Técnicos Data/Prazo Técnica SIL e e-mail R$ 0,00

Treinamento nas ITA e bulas 1.2.5 RT Data/Prazo Técnica ITA, bulas e PNCQ Gestor R$ 0,00

Lista de Reagentes 4.1.3 Técnicos Data/Prazo Técnica Bulas R$ 0,00

Treinamento nas bulas 1.2.5 RT Data/Prazo Técnica Bulas e PNCQ Gestor R$ 0,00

FISPQ dos reagentes 4.1.5 RT Data/Prazo Técnica FISPQ e PNCQ Gestor R$ 0,00

EPIs necessários 8.1.1 Técnicos Data/Prazo Técnica Recomendações das FISPQ R$ 0,00

Cotação de EPIs 8.1.1 Recepcionista Data/Prazo Recepção E-mail R$ 0,00

Aquisição de EPIs 8.1.1 Diretor Data/Prazo Direção Empresas especializadas   R$

PPRA e PCMSO 8.1.1 RT e Diretor Data/Prazo Direção Empresas especializadas   R$

PLANO DE AÇÃO COM 5W2H





Software PNCQ Gestor



PNCQ Gestor

Software de fácil operação para elaborar,
organizar e controlar os documentos do SGQ;

Contém modelos de documentos elaborados para
um laboratório hipotético, em Word,
para serem adaptados à realidade do laboratório;

Atende aos requisitos para Acreditação do DICQ/SBAC,
da RDC 302:2005 da ANVISA e da NM ISO 15.189:2015;

Apoio para solicitar a Auditoria de Acreditação pelo DICQ.











































Faça cópias de segurança 
frequentemente e salve 

em mídia externa!





Conhecendo as funcionalidades básicas:

• Como Administrador, crie:
– um usuário com o perfil Editor; e
– um usuário com o perfil Leitor;
• Feche o PNCQ Gestor;
• Entre no PNCQ Gestor como o usuário Editor que 
você acabou de criar;
• Verifique seu cadastro de usuário; 
• Abra o Documento Modelo  Manual da Qualidade, 
faça as alterações necessárias e salve.



















Convertendo um documento EM REVISÃO para 
DOCUMENTAÇÃO CONTROLADA:

• Como Administrador ou Editor, clique sobre o 
nome do documento na pasta DOCUMENTAÇÃO EM 
REVISÃO;
• Clique em Converter para DOCUMENTAÇÃO 
CONTROLADA;
• Feche o PNCQ Gestor;
• Entre no PNCQ Gestor como o usuário Leitor 
criado e acesse o documento.



















Criando e importando um novo documento

• Como Editor, acesse um documento modelo na subpasta
DOC. MODELO → DOCUMENTOS MATRIZ;
• Exporte o documento para a área de trabalho (desktop);
• No desktop, renomeie o documento, abra, crie o 
conteúdo, salve e feche;
• Na pasta DOCUMENTAÇÃO PRÓPRIA, selecione a 
subpasta correspondente (PQ, FR, etc.) e importe o 
documento;
• Assim que abrir, ele irá para DOC. EM REVISÃO e
seguirá o mesmo caminho dos demais modelos.

















Quando houver necessidade de alterar um documento 
controlado:

• Entre no PNCQ Gestor como Administrador ou Editor;
• Clique sobre o documento MQ 001 na pasta 
DOCUMENTAÇÃO CONTROLADA e retorne-o para 
DOCUMENTAÇÃO EM REVISÃO;
• Abra o documento, faça a alteração/adaptação
necessária e o feche;
• Converta este novo documento para DOCUMENTAÇÃO
CONTROLADA;
• Verifique o documento anterior na pasta DOCUMENTAÇÃO 
OBSOLETA.



























Usando a pasta OUTROS DOCUMENTOS

• Como Administrador ou Editor crie uma Pasta em 
OUTROS DOCUMENTOS (p. ex. Bulas, FISPQ);
• Crie sub-pastas (p. ex. Bioquímica, Imunologia);
• Importe um documento para a pasta criada.
• Todos os usuários têm acesso a estes documentos.

• ATENÇÃO: A pasta Outros Documentos destina-se
a OUTROS DOCUMENTOS (bulas, manuais, etc.) e 
NÃO obedece à ordem doc. modelo → doc. revisão →
doc. controlada → doc. obsoleta.







Verificando a rastreabilidade

• Entre no PNCQ Gestor como Administrador,
abra o relatório de atividades e verifique as atividades 
anteriores;

• Verificar a tela principal e os filtros:

– Exibe de 10 a 100 resultados
– Possibilidade de ordenar por usuário, nível, data/hora

• Digitar em Filtrar: MQ, João, HIV, NR 32, etc.











Dúvidas em relação
ao software

PNCQ Gestor?



Dúvidas em relação
ao software

PNCQ Gestor?



Diagnóstico inicial / Plano de Ação
Adequando seu laboratório aos 
requisitos do Manual do DICQ,

utilizando o software PNCQ Gestor



Licença de funcionamento (pode ser o protocolo de renovação).



Manter cópia dos documentos atualizados (pasta/meio digital)



O item 1.1.8 refere-se a outros tipos de laboratórios, que possam
ter outras legislações correlatas, como laboratórios de
histocompatibilidade, por exemplo. Para Laboratórios Clínicos, os
itens referentes à organização compreendem de 1.1.1 a 1.1.7.

Pág. 13 do 
Manual do DICQ:



Descrever no PQ 001 os documentos contidos no arquivo do 
pessoal (CV, cópias de certificados, carteira de vacinação, etc.

O Diretor do laboratório também faz parte da equipe!



1.2.2 A escala de plantão não precisa ser um documento do SGQ.

1.2.3 Descrever os cargos do pessoal no DC 001;

Os cargos do DC 001 e do Organograma devem coincidir, bem 
como serem os mesmos citados nos documentos do SGQ;

Um profissional pode ocupar mais de um cargo.





Os treinamentos podem estar registrados nos currículos, na Lista 
de presença em treinamento interno (L 005 ), no Relatório de 

Atividades do PNCQ Gestor, em cópias de certificados de cursos,  



PQ 002 – Exames
L 001 – Lista de exames



PQ 003 – Estrutura, instalações, limpeza e apresentação das áreas.
IT 001 – Limpeza e descontaminação das áreas e superfícies 











Estabelecer procedimentos de limpeza padronizados, treinar e registrar.
Os profissionais devem conhecer os produtos e seus rótulos.

Verificar Biossegurança nas FISPQ e EPIs.



FR 001 – Controle de temperatura
RDC 50:2002 – Pasta Legislação do PNCQ Gestor



RDC 50:2002 (pág. 49)



Superfícies lisas e laváveis





Lavagem e reutilização de materiais: compensa?



Superfície interna de ponteiras



Estufas de secagem: temperatura e horas/uso



Lavagem e reutilização de materiais: compensa?



Lavagem e reutilização de materiais: compensa?
Reavaliar custos com água, sabão, energia, profissional.

R$ 0,07 cadaR$ 0,02 cada



• RDC 50:2002 – UNIDADE FUNCIONAL: 8
APOIO LOGÍSTICO

• Unidades que só possuam funcionários de um único sexo, ou cujo número de 
funcionários masculinos ou de funcionários femininos seja inferior à 3 (três), 
podem possuir um único sanitário ou banheiro para uso do sexo majoritário, 
desde que o deslocamento até outros sanitários de uso do sexo minoritário 
não seja maior do que 80,00 m. Esta questão deve estar devidamente 
justificada no projeto.



RDC 306:2004
As sobras de amostras de laboratório (restos de sangue, fezes, urina,
secreções, que permanecem nos tubos de coleta após a retirada do material
necessário para a realização de investigação) podem ser descartadas
diretamente no sistema de coleta de esgotos.





Nível de segurança 1
Nível de segurança 2
Nível de segurança 3
Nível de segurança 4



L 002 – Lista de equipamentos







PQ 004, IT 002, ITE Modelo, FR Modelo



Tomar conhecimento do manual de cada equipamento e verificar o 
capítulo de Manutenções Preventivas (principalmente).



Manutenções de equipamentos: diária/semanal/anual...



Se o técnico da empresa fornecer alguma informação diferente, 
solicitar por escrito. Manter registro das manutenções.



Utilizar somente os reagentes indicados pelo fabricante. 



Padrões rastreáveis estão relacionados a uma referência.
A calibração RBC possui reconhecimento do INMETRO.







A garantia da calibração deve contar a partir da data do início do uso.
Registre a data (anexar a NF)



Treinar e registrar





Temperatura ambiente adequada aos reagentes.



Verifique e registre!



FR 001 – Controle de Temperatura



PQ 004 – Equipamentos e instrumentos



PQ 006 – Descrever o esquema de rede.
Termo de sigilo assinado por todos.





Treinamento no SIL  e registros.



PQ 005, FR 004, L 003, PQ 007, FR 021





A partir da lista de exames, providenciar todas as instruções dos 
fabricantes dos insumos (“bulas”), manuais de equipamentos, FISPQ, etc.

Manter em meio digital e importar para o PNCQ Gestor 

facilita o acesso e o registro de treinamento!











Deve seguir as instruções do fabricante contidas nas bulas.







Fita de urina: o impacto da temperatura ambiente



Meios de cultura: preparar ou comprar pronto?











PQ 005 e FR 004 – Qualificação de fornecedores





Registro da condutividade diária



PQ 008, IT 008 e FR 005



PQ 009







Programa Nacional de Controle de Qualidade 
Patrocinado pela
Sociedade Brasileira de Análises Clínicas

Para discussão:

• Controle Interno “não passa”

• Critérios para Repetição de exames

• Qual resultado dos 2 resultados deve ser liberado







Crie Pastas e Subpastas em Outros Documentos 
no PNCQ Gestor e importe as Avaliações



PQ 010



Processamento adequado das amostras de CEQ





CONTROLE EXTERNO DA QUALIDADE – CEQ

Atividade de avaliação do desempenho de sistemas 
analíticos através de ensaios de proficiência, análise de 
padrões certificados e comparações interlaboratoriais. 



O laboratório clínico deve participar de Ensaios de 
Proficiência para todos os exames realizados na sua rotina.

Para os exames não contemplados por programas de Ensaios 
de Proficiência, o laboratório deve adotar formas 
alternativas de CEQ descritas em literatura científica.

CONTROLE EXTERNO DA QUALIDADE – CEQ



















CONTROLE EXTERNO DA QUALIDADE – CEQ

As amostras controle devem ser analisadas

da mesma forma que as amostras dos pacientes.



Amostras dos pacientes



Imagine a seguinte situação: 

Um paciente foi ao seu laboratório 
no dia 10 deste mês, realizar exames 

diversos (hemograma, glicose, 
colesterol, etc.). 

Quando os laudos ficarão prontos?
No final do dia 10, 

ou no dia seguinte, certo?



















CONTROLE EXTERNO DA QUALIDADE – CEQ

As amostras controle devem ser analisadas

da mesma forma que as amostras dos pacientes.



Voltando à situação anterior, em que 
um paciente foi ao seu laboratório

no dia 10 para realizar vários exames, 
quando seus laudos ficariam prontos?



Imaginando que na situação anterior 
não fosse o paciente, mas o kit PRO-EX 
que chegou ao seu laboratório no dia 

10, quando os resultados ficariam 
prontos?



Imaginando que na situação anterior 
não fosse o paciente, mas o kit PRO-EX 
que chegou ao seu laboratório no dia 

10, quando os resultados ficariam 
prontos?

NO DIA 5 DO MÊS SEGUINTE?



Dia 5 do mês seguinte é 
a data limite para envio dos resultados 
do PRO-EX ao PNCQ!

Mas neste dia o sistema pode ficar 
lento, o laboratório não deve deixar o 
envio para o último dia!



Processamento adequado 
das amostras do PRO-EX























CONTROLE EXTERNO DA QUALIDADE – CEQ

O laboratório clínico deve analisar e registrar os resultados do Controle 
Externo da Qualidade, inadequações, investigação de causas e ações 
tomadas para os resultados rejeitados ou nos quais a proficiência não 
foi obtida.



.















Analisando os resultados da
Avaliação Mensal do PRO-EX





Avaliação mensal do PRO-EX

Desvio Relativo à Média (DRM)
e
Gráfico Tendência



Ao receber a avaliação mensal é comum o laboratório 
analisar apenas o conceito de cada analito na última coluna:

Bom (B), Aceitável (A) ou Inaceitável (I)



Para analisar o real desempenho do laboratório é necessário 
verificar vários itens da avaliação mensal do PRO-EX (Média, 
Desvio Padrão e Coeficiente de Variação) e realizar vários 
cálculos, o que pode tornar a análise difícil e complicada.



É necessário compreender:
Desvio Relativo à Média = DRM (%)

Desvio Padrão = DP
Coeficiente de Variação = CV (%)

Bom (B): até 1 DP
Aceitável (A): até 2 DP
Inaceitável (I): > 2 DP

Resultados da Coordenadoria / Associados

DRM (%) DP CV (%) QA QGAV Conceito

33,2400 20,0 10 10

- 17,9722 0,6007 6,8 36 39 I

0,7221 8,2 303 329

0,8303 7,4 12 12

- 84,1892 479,2115 51,2 28 28 A

324,0431 27,3 149 172

830,0000 40,0 2 2

- 18,6858 48,7000 40,0 4 4 B



Inaceitável 

Inaceitável 

Aceitável 

Aceitável 

Bom

Bom





Para compreender os conceitos B, A e I, deve-se 
analisar o DRM (%) e o CV (%) de cada analito, 
como no exemplo abaixo:



SDHEA com DRM (%) -18,6858 e CV (%) 40,0





Testosterona com DRM (%) -84,1892 e CV (%) 51,2





TSH com DRM (%) – 17,9722 e CV (%) 6,8





O Gráfico Tendência, que é gerado automaticamente na 
avaliação mensal do PRO-EX, possibilita interpretar os 

gráficos de cada analito independentemente, pelo período 
selecionado pelo laboratório, bem como detectar problemas 
como perda de precisão, perda de exatidão ou tendências.



Observe que o DRM (%) do analito glicose deste laboratório 
é > 2 DP / CV (%), gerando conceito I



Visualize no Gráfico Tendência a evolução do analito



Observe que o DRM (%) do analito fosfatase alcalina deste 
laboratório está entre 1 e 2 DP / CV (%), gerando conceito A





Observe que o DRM (%) do analito fósforo deste laboratório 
está entre a média e 1 DP / CV (%), gerando conceito B





Para o analito Glicose, que recebeu o conceito I, será 
necessário classificar o problema e iniciar uma ação corretiva 

para que ele não se repita, além de registrar.
Acesse o Manual do Laboratório Participante do PNCQ

e verifique o capítulo 16.





















Além das ações corretivas para os conceitos Inaceitáveis (I),

deve-se também analisar os resultados e os

Gráficos Tendência dos analitos com conceitos

Aceitável (A) e Bom (B)

da avaliação mensal

e iniciar ações preventivas quando necessário.



Este laboratório obteve o conceito B em CK por 5 lotes 
seguidos mas com perda de exatidão e tendência



Este laboratório obteve o conceito B em Potássio por 5 lotes 
seguidos mas com perda de exatidão e tendência



Este laboratório obteve o conceito I em Fósforo por 3 lotes 
seguidos e as 1as ações corretivas não foram eficazes

(o resultado Inaceitável se repetiu em 2 lotes seguintes)



Faça o download gratuito do documento abaixo e verifique no anexo C as 
ações corretivas para os resultados com conceitos I e as ações preventivas 
para que os seus resultados com conceitos B e A, não se tornem I e para 
avaliar as causas de perda de precisão, perda de exatidão e tendências











.



Avaliação anual

93,03 %
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SISTEMAS ALTERNATIVOS

DE 

CONTROLE DA QUALIDADE
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MÉTODOS ALTERNATIVOS

Quando não existem materiais de controle disponíveis, o 
laboratório clínico deve aplicar um método 

alternativo para este controle.

CLSI GP29-A2
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Procedimentos alternativos de controle

1. Amostra dividida;

2. Amostra estocada;

3. Calibrador do fabricante;

4. Amostra do provedor de proficiência;

5. Amostra de pacientes;

6. Faixas de referência;

7. Testes supervisionados;

8. Testes binários.
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Amostra dividida

Amostra  dividida, em que o laboratório clínico envia para outro 
laboratório uma alíquota de  sua amostra para confirmação de 
resultado. Este outro laboratório pode ser o seu laboratório de 
apoio.
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Amostra estocada

Selecionada e preparada pelo próprio laboratório, em que foram 
realizadas várias determinações comprovando a sua referência.

Ex: Pool de soros para a Bioquímica.
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Calibrador do fabricante

Quando comprovada a sua validade, como material de 
controle, por rastreabilidade ou histórico, ou ainda com  
validação diagnóstica  com  amostras  de  pacientes, 
clinicamente diagnosticados, por desempenho no ensaio de 
proficiência.
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Amostra do provedor de proficiência

Amostras do CEQ (PRO-EX) após recebida a avaliação mensal, com 
valores estabelecidos.
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Amostra de pacientes

Amostras de pacientes  com  valores conhecidos que podem 
ser utilizadas como controle interno.

Ex. Em hematologia, a amostra do dia anterior.



Programa Nacional de Controle de Qualidade 
Patrocinado pela
Sociedade Brasileira de Análises Clínicas

Faixas de referência

Utilizadas para avaliar o  desempenho de testes   laboratoriais,  
desde  que   sejam realizadas com uma  população  hígida e 
validada com estatísticas robustas para a obtenção de médias e 
variabilidades.
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Testes supervisionados

É o teste realizado pelo técnico e sob a supervisão direta de outro 
profissional ou analista capacitado.

Ex. Exame de líquor, sêmen, etc.
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Testes binários

São testes qualitativos, reagentes/não reagentes, que por correlação 
clínica podem ser utilizados  como  amostras  selecionadas pelo 
próprio laboratório.



IT 003 e IT 004



Bulas, ITAs ou IT 005



Verificar com as recepcionistas quais são as principais dúvidas dos 
clientes e padronizar as informações que são fornecidas. 



















FR 017 ou SIL ou outro registro

Notificação Compulsória
PORTARIA No 204  17/02/2016 - MS



PQ 011, FR 018, L001













Estabelecer uma sistemática de liberação dos resultados:
digitação, conferência, liberação, entrega (presencial e on line). 
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PQ 012

















PQ 013 e PQ 014

















Use a ITA ou a bula. Treine os colaboradores e registre. 
Importe no PNCQ Gestor e use o Relatório de Atividades!







• Consulte a pasta Legislação 
do PNCQ Gestor.

• Treine e registre.
• Importe outras legislações, 

se necessário.



Além das informações do PCMSO, consulte as FISPQ dos reagentes.





gbry

Sejamos menos informais e mais profissionais! Dê o exemplo!



NR 23 do MTE
www.pncq.org.br – Biblioteca – ANVISA



PQ 015



PQ 016



Programa de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde
PGRSS



É proibido reencapar manualmente as seringas com agulhas.

Deve ser utilizado recipiente com desconectador de agulhas,
ou descartar o conjunto (seringa com agulha) inteiro.



É Permitido reutilizar recipientes de parede rígida e boca estreita 
para o descarte de perfurocortantes;
Deve-se identificar o recipiente com o símbolo de risco biológico e 
encaminhar para a coleta de RSS.



As lixeiras da Área Técnica devem ser identificadas e ter
a abertura da tampa sem contato manual.



gbry











PQ 018, FR 006





PQ 019



PQ 020 e FR 020
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PQ 021



PQ 022







Objetivos da Qualidade

1. Garantir a qualidade dos resultados dos exames.
2. Manter os profissionais constantemente treinados.
3. Atender às expectativas de satisfação dos clientes.
4. Aprimorar o desempenho em todas as atividades.



Se necessário, pode contratar a Consultoria Presencial PNCQ:
Atendimento personalizado em seu laboratório.



Qualidade não pode ser 
entendida apenas como um setor, 
um departamento. 

Qualidade deve ser entendida 
como uma responsabilidade!

Muito obrigada!

Andrea Piazza

Consultoria PNCQ

21 2569-6867

http://www.pncq.org.br

consultoria@pncq.org.br


