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Este ano trabalhamos para
disponibilizar os Materiais
de Referência PNCQ para
o seu Laboratório.

O PNCQ é produtor de Materiais de Referência (MR). Em nossa constante busca pela
qualidade, trabalhamos para disponibilizar esse produto que é essencial para monitorar
a precisão e exatidão das medições analíticas em termos de qualificação e calibração
de instrumentos.
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Editorial
Prezado Congressista
Bem vindo ao 44º Congresso Brasileiro
de Análises Clínicas da SBAC. O PNCQ,
contribuindo como sempre para a
qualidade dos Laboratórios Clínicos do
Brasil e América Latina, disponibiliza este
ano os Materiais de Referência PNCQ
rastreáveis ao NIST (National Institute of
Standards and Technology).
As certiﬁcações conquistadas pelo PNCQ
comprovam nossa busca constante pela
qualidade e excelência dos produtos e
serviços oferecidos aos mais de 5.000
laboratórios participantes, número
conquistado em setembro último.
Expandimos nossas atividades para mais
países da América Latina e da Europa,
participamos de congressos nacionais e
internacionais, sempre trazendo
novidades e atualizações da área aos
nossos associados. Recebemos a
Categoria A, a mais alta na classiﬁcação de
Provedor de Ensaios de Proﬁciência do
Instituto de Saúde Pública do Chile.
Sempre preocupados em manter nossos
associados atualizados, divulgamos novas
legislações da área, consensos
internacionais, lançamos em meio físico e
eletrônico diversos materiais, sediamos
cursos e palestras no auditório da nossa
sede.
O curso PNCQ GESTOR continua
alavancando a Acreditação pelo Sistema
Nacional de Acreditação SNA-DICQ,
principalmente após a divulgação do Fator
Qualidade da ANS. Este ano já foi
realizado em Manaus, Vitória, Curitiba e
João Pessoa, e o 2º semestre promete
capacitar muito mais laboratórios.
As ferramentas gratuitas Gráﬁco
Tendência/DRM e PRO-IN em Tempo
Real foram otimizadas.
Lançamos os Certiﬁcados Diamante Plus
para os laboratórios com 25, 30, 35 e 40
anos de participação no PRO-EX e novos
selos de desempenho e qualidade.
Ampliamos nosso catálogo de produtos,
que agora tem mais de 60 tipos de
Programas para controle externo e
interno da qualidade para mais de 270
analitos, Painéis para Validação de
Reagentes e kits: Painéis Especíﬁcos,
Painéis de Performance e Painéis para
Avaliações Lote a Lote, além dos Materiais
de Referência PNCQ.
Os últimos 12 meses foram de muito
trabalho para sempre oferecer a você os
melhores produtos e serviços. Aﬁnal, o
PNCQ se orgulha de ser uma empresa
com Qualidade até no nome!
Dr. Francisco Edison Paciﬁci Guimarães
Superintendente do PNCQ
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Fique por dentro
O PNCQ estará presente nos próximos congressos da área:
2° Congreso Internacional para la acreditación en el sector salud
De 24 a 25 de agosto de 2017 em Ciudad de México
23° Congreso LatinoAmericano de Bioquímica Clínica – COLABIOCLI 2017
De 17 a 20 de setembro de 2017 em Punta del Este/Uruguay
51° Congresso Brasileiro de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial
De 26 a 29 de setembro de 2017 em São Paulo/SP
2° Congresso de Controlo da Qualidade Laboratorial dos Países de Língua
Portuguesa – CCQL-PLP
De 12 a 14 de outubro em Porto/Portugal
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Materiais de Referência PNCQ

Os Materiais de Referência são essenciais
para monitorar a precisão e exatidão das
medições analíticas, principalmente em
termos de qualicação e calibração dos
instrumentos, validar métodos e garantir
a qualidade de processos fundamentais
para assegurar a conabilidade dos
exames. Também são denominados
"padrões" e podem ser utilizados ainda
no acompanhamento e na avaliação de
operadores, no controle e atribuição de
valores a outros materiais e no
desenvolvimento de metodologias,
essenciais para garantir a qualidade dos
processos laboratoriais.
O PNCQ oferece Materiais de
Referência PNCQ com valores próprios,
estabelecidos por procedimentos que
garantem sua rastreabilidade e valores de
conança determinados em
conformidade com critérios aceitos
internacionalmente.
Produzidos em estrutura própria e
exclusiva, as amostras de MR do PNCQ
obedecem aos mais rigorosos padrões
de qualidade rastreáveis aos padrões
NIST (National Institute of Standards and

Technology) e podem ser usadas tanto por
fabricantes de reagentes quanto por
Laboratórios de Análises Clínicas, como
calibradores.
Em constante evolução, a linha será
ampliada em breve. Atualmente estão
disponíveis os seguintes Materiais de
Referência :
BIOQUÍMICA – MR PNCQ
Com valores certicados pelo PNCQ,
rastreáveis pelo padrão NIST e/ou
validados internamente para os
constituintes:
Ácido úrico, Cálcio, Cloretos, Colesterol,
Creatinina, Magnésio, Potássio, Sódio,
Triglicerídeos e Uréia.
MICROBIOLOGIA – MR PNCQ
Padrão ATCC de 2ª geração das seguintes
bactérias:
Burkholderia cepacia, Citrobacter freundii
(complexo), Edwardsiella tarda,
Enterobacter cloacae, Enterobacter sakazakii
(Cronnobacter sakazakii), Enterococcus
faecalis, Escherichia coli, Klebsiella
pneumoniae, Klebsiella rhinoscleromatis,

Morganella morganii, Proteus vulgaris,
Providencia rettgeri, Providencia stuartii,
Pseudomonas aeruginosa, Salmonella
choleraesuis, Salmonella enteritidis,
Serratia liquefaciens, Shigella flexneri,
Shigella sonnei, Staphylococcus
epidermidis, Staphylococcus
saprophyticus, Streptococcus agalactiae
e Streptococcus gallolyticus (bovis).
VITAMINA D – MR PNCQ
Valores certicados pelo PNCQ,
rastreáveis pelo padrão NIST e
validados internamente por
HPLC/Espectrofotometria de Massas.
TOXICOLOGIA – MR PNCQ
Valores certicados pelo PNCQ:
Ÿ Álcoois e Cetonas
Ÿ Compostos inorgânicos
Ÿ Compostos orgânicos
Ÿ Metais na urina e soro rastreáveis
pelo padrão NIST
Ÿ Sangue Total: Cádmio, Chumbo,
Hemoglobina, Manganês,
Mercúrio e Selênio.
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Analise sua Avaliação Mensal em seu computador
e use o Gráfico Tendência e DRM. É GRÁTIS!
O PNCQ disponibiliza mensalmente as
Avaliações Mensais para os mais de
5.000 Laboratórios Participantes, para
que sejam analisadas em relação aos

A partir da Avaliação Mensal
(em pdf)
Ÿ Na Área Restrita, clique na lupa
ao lado direito da Tela, para
acessar o Resultado do Lote
Avaliado;
Ÿ Em Resultados da Avaliação,
clique no botão Avaliação
Mensal;
Ÿ Clique no ícone colorido ao lado
do nome do analito;
Ÿ O gráco dos resultados do seu
Desvio em Relação à Média dos
demais Laboratórios
Participantes que utilizam o
mesmo método aparecerá
automaticamente e,
posicionando o cursor sobre o
ponto do lote, são exibidos o
DRM e o Conceito (B, A ou I).
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resultados dos analitos:
B (Bom), A (Aceitável) e I (Inaceitável).
Disponibilizamos GRATUITAMENTE o
Gráco Tendência para análise do Desvio

Clicando sobre o botão
GRÁFICO TENDÊNCIA
Ÿ Na Área Restrita, clique na lupa ao
lado direito da Tela, para acessar o
Resultado do Lote Avaliado;
Ÿ A partir da tela principal do Lote
Avaliado, clique sobre o botão Gráco
Tendência, ao lado direito da tela;
Ÿ Selecione o período da consulta (dos
últimos 5 ou 20 meses), a
especialidade e o constituinte;
Ÿ O gráco dos resultados do seu
Desvio em Relação à Média dos
demais Laboratórios Participantes que
utilizam o mesmo método aparecerá
automaticamente e, posicionando o
cursor sobre o ponto do lote, são
exibidos o DRM e o Conceito (B, A
ou I). É possível imprimir o gráco, os
resultados e conceitos dos lotes.

Relativo à Média – DRM, auxiliando os
laboratórios na análise de seu
desempenho, diretamente na tela de
seu computador.

Conﬁra ao lado as duas maneiras
de utilizar essa ferramenta.
O ideal é que o seu DRM seja igual ou
muito próximo de 0 (zero). Para um
resultado de até 1 Desvio Padrão (1DP)
incidirá o conceito B; até 2 DP, receberá
o conceito A e, acima de 2DP, receberá
o conceito I. Os resultados
inadequados, a investigação das causas
e as ações tomadas para os resultados
nos quais a prociência não foi obtida
também devem ser registrados e a
ecácia destas ações deve ser vericada
na avaliação do mês seguinte. É
importante analisar também os
resultados B e A mensalmente, vericar
possíveis tendências, perda de precisão
e exatidão, que podem levar a
resultados inaceitáveis na próxima
avaliação.
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Melhorias no PRO-IN em Tempo Real:
Lançamento Simplificado

Disponível para todos
os laboratórios que adquirem
nossas amostras-controle
(associados ou não!)

O PNCQ disponibiliza gratuitamente o
PRO-IN em Tempo Real, ferramenta que
auxilia os Laboratórios Participantes na
elaboração e na avaliação de seu controle
interno. Na versão atual, a navegação
está ainda mais facilitada, e a inserção de
valores mais acelerada. Conra:
Ÿ O Lançamento Simplicado permite
realizar vários lançamentos de uma
única vez para determinado Lote
PRO-IN;
Ÿ As Especialidades foram agrupadas na
tela de consulta das AmostrasControle, evitando a navegação por
várias páginas;

A preparação do Gráco de Levey
Jennings é feita automaticamente, logo
após a digitação do valor encontrado
em sua amostra de controle interno;
Ÿ Existe a possibilidade de conferir a
Média, o Desvio Padrão (DP) e o
Coeciente de Variação (CV%);
Ÿ Oferece a possibilidade de comparar
seu desempenho com o de outros
usuários;
Ÿ Os resultados e grácos podem ser
impressos ou arquivados por tempo
indenido, à disposição da scalização
da Vigilância Sanitária ou Instituição
Acreditadora;

As regras de Westgard podem ser
personalizadas para o seu
laboratório.
E agora o PRO-IN em Tempo Real
pode ser utilizado por Laboratórios
que não são Participantes do PNCQ,
através de um cadastro simples, para
conhecer esta ferramenta.
Use o PRO-IN em Tempo Real e
modernize seu trabalho! Acesse o
serviço em nosso site, e siga o passoa-passo.

Os laboratórios não Participantes
do PNCQ também podem utilizar
esta ferramenta.
Além de estar disponível para todos os
Laboratórios Participantes do PNCQ, o
PRO-IN em Tempo Real também está
disponível para quem ainda não é nosso
Associado.
Basta adquirir amostras para Controle

Interno da Qualidade – PRO-IN, cuja
linha completa pode ser acessada em
nosso Catálogo de Produtos.
Ao entrar em contato com o Setor de
Expedição do PNCQ, pelo e-mail
e x p e d i ç ã o @ p n c q . o r g . b r, s e r ã o
solicitados seus dados para cadastro, será
encaminhado para sua aprovação e
posterior envio das amostras-controle. O

pagamento é faturado com prazo de
30 dias.
Para acessar o PRO-IN em Tempo
Real, é só se inscrever em nosso site
na categoria Apenas PRO-IN,
cadastrar seu e-mail e senha e
pronto! Já será possível acessar suas
amostras e enviar seus resultados
pela Área Restrita.

Ÿ

Ÿ
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Dr. Luiz Fernando Barcelos,
novo presidente da Sociedade Brasileira
de Análises Clínicas – SBAC
A SBAC completa
50 anos graças ao
legado científico e
humano de todos
os profissionais
que fazem parte
de sua história.
Doutor Luiz Fernando Barcelos assumiu
a Presidência da Sociedade Brasileira de
Análises Clínicas – SBAC no dia 16 de
dezembro de 2016, após exercer por
seis anos o cargo de Diretor Executivo
durante as gestões de Dr. Jerolino Lopes
Aquino e, antes dele, de Dr. Irineu
Grinberg – o que lhe garante grande
conhecimento das atividades da
sociedade. Em seu discurso de posse fez
questão de lembrar que a entidade neste
ano de 2017 completa 50 anos graças ao
legado cientíco e humano de todos os
prossionais que fazem parte de sua
história.
Dr. Barcelos é gaúcho de Porto Alegre,
se formou na Faculdade de Farmácia da
Universidade Federal do Rio Grande do
Sul – UFRGS. Quando ingressou no
curso já trabalhava como auxiliar de
laboratório, permanecendo nessa
função enquanto estudava e passando a
atuar como prossional após formado.
Graduado como Farmacêutico e
Farmacêutico-Bioquímico, Dr. Barcelos
possui especializações em Bioquímica
Clínica pela Keio University de
Tóquio/Japão, e em Administração
Hospitalar pelo Instituto de
Administração Hospitalar e Ciências da
Saúde (IAHCS). Lecionou Bioquímica na
Fa c u l d a d e d e E n f e r m a g e m d a
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UNISINOS, Patologia Clínica na Faculdade
de Medicina da PUC-RS e Bioquímica na
Faculdade de Farmácia da PUC-RS.
Na presidência da SBAC terá novos
desaos pelos próximos dois anos, e
pretende trabalhar pela parceria entre
prossionais de análises clínicas,
representantes de sociedades, sindicatos e
conselho.
Como começou sua jornada junto à
SBAC?
Sou Associado da SBAC desde 1971, e
minha história dentro da entidade é longa.
Tenho o Título de Especialista (TEAC)
desde 1974, e desde então fui membro de
sua banca examinadora por seis vezes. Fui
Presidente da Regional do Rio Grande do
Sul por cinco mandatos não consecutivos,
Presidente do XIII Congresso Brasileiro de
Análises Clínicas (realizado em Porto
Alegre), Consultor Cientíco da Revista
Brasileira de Análises Clínicas – RBAC,
Gestor do Comitê Brasileiro de Análises
Clínicas – CB 36, e Coordenador do
Comitê Mercosul de Análises Clínicas –
CSM 20. Além disso, sou Assessor
Cientíco do Programa Nacional de
Controle de Qualidade – PNCQ, Vice
Coordenador do Sistema Nacional de
Acreditação – SNA-DICQ, e nalmente
Diretor Executivo da SBAC de 2010 a
2016, sendo atualmente Presidente da

SBAC Nacional.
O que esperar da SBAC em sua
gestão?
Pretendo gerar uma mudança no
modelo estrutural da sociedade.
Desejamos promover alterações
importantes no Centro de Ensino e
Pesquisa em Análises Clínicas
(CEPAC), e implantar cursos à
distância gratuitos para os associados,
além de mais cursos presenciais
práticos.
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Quais são os principais desafios do
cenário atual? Existe um plano para
lidar com eles?
Atualmente, podemos dizer que o
cenário das Análises Clínicas no país é de
profunda crise. Na SBAC, pretendemos
ativar a modalidade de Associado
Empresarial, com o objetivo de
desenvolver ações de proteção aos
pequenos e médios laboratórios, como
por exemplo viabilizar um maior poder
de compra.
Como se dará a relação da SBAC com
as sociedades parceiras?
Nossas relações são muito boas,
portanto o compromisso é manter e
ampliar nossa base de parceiros.
Em seu discurso de posse, o senhor
citou alguns obstáculos atuais da área,
como a entrada de tecnologias de

testes rápidos e o fenômeno da exames, feitos localmente. Somos a
terceirização de serviços. Qual será o favor do laboratório de apoio, e não
posicionamento da SBAC nessas de substituição.
questões?
As novas tecnologias, principalmente a dos
testes rápidos, merecem muita atenção
para que a segurança do paciente não seja
Pretendo gerar uma
comprometida. Nada pode justicar que
testes realizados fora do laboratório
mudança no
tenham segurança inferior à existente no
modelo estrutural
ambiente laboratorial – como, por
exemplo, em relação ao Controle da
da sociedade,
Qualidade. Por outro lado, a possibilidade
de enviar exames para laboratórios de
promover
apoio representa um grande salto de
alterações
qualidade, uma vez que permite levar
tecnologias e exames diferenciados para
importantes é o
comunidades pequenas e mais distantes.
principal desafio.
O que não consideramos adequado é que
este processo venha a desativar
gradativamente a realização dos demais

Sorteios de brindes - participe!
Dia 14/06 às 12h
Stand da SBAC
Compareça e concorra
ao sorteio de um tablet!
Preencha o cupom que
você recebeu na bolsa do
Congresso e deposite na
urna do stand.

PNCQ em vários idiomas
Desde 2013 o site do PNCQ
é disponibilizado em português, espanhol
e inglês. E pela nossa grande expansão
na América Latina, vários materiais impressos
são traduzidos para o espanhol. Conﬁra!

Visita virtual
Dia 12/06 às12h
Reunião dos Associados
do PNCQ – Sala Jacumã

Visite o stand da SBAC
e conheça a sede do PNCQ
em vídeo 360º com óculos
de realidade virtual.

Compareça e concorra ao
sorteio de um tablet, um
smartphone e inscrições
para o 45º CBAC – 2018!
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Fator Qualidade da ANS:
laboratórios com acreditação
podem obter reajuste maior

Desde 2009 o PNCQ vem incentivando
os laboratórios a implantarem seu
Sistema de Gestão da Qualidade e
realizarem a Auditoria de Acreditação
pelo Sistema nacional de Acreditação –
SNA-DICQ.
Além das melhorias dos processos
internos, com a padronização dos
procedimentos, rastreabilidade,
controle e maior segurança na liberação
dos resultados, a Acreditação do Sistema
de Gestão da Qualidade pode impactar
nos níveis de correção dos preços dos
exames, se tornando um diferencial no
mercado laboratorial.

A Acreditação do
Sistema de Gestão
da Qualidade pode
impactar nos níveis
de correção dos
preços dos exames.
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Em janeiro deste ano a Agência Nacional
de Saúde Suplementar – ANS, publicou
sobre o Fator Qualidade e estabeleceu
índices de reajuste dos preços dos exames
contratados entre as operadoras de planos
de saúde e Laboratórios.
O FQ - Fator Qualidade é usado para
determinar o reajuste dos preços dos
exames contratados entre as operadoras
e Laboratórios.
Os critérios para aplicação do FQ são:
Critério 1
Cláusula com previsão de livre negociação
entre as partes para reajuste dos preços
dos exames.
Critério 2
Quando não há acordo entre as partes nos
primeiros 90 dias do ano, independente da
data de vencimento do contrato, data do
aniversário.
Critério 3
Quando satisfeitos estes dois requisitos
será usado o Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo – IPCA, ao qual será
aplicado o Fator Qualidade.

Os preços dos exames quando
corrigidos pelo FQ serão reajustados
em três níveis da seguinte maneira:
Nível A 105%
Para os Laboratórios que satiszeram
os critérios anteriores e possuem
acreditação ou certicação do SGQ
Sistema de Gestão da Qualidade.
Nível B 100%
Para os Laboratórios que satiszeram
os critérios anteriores e possuem
inscrição para a acreditação ou
certicação do SGQ Sistema de
Gestão da Qualidade.
Nível C 85%
Para os Laboratórios que não
satiszeram os critérios anteriores e
não possuem inscrição ou não
possuem acreditação ou certicação
do SGQ Sistema de Gestão da
Qualidade.
Se o seu laboratório ainda não
possui o selo do Sistema Nacional
de Acreditação SNA-DICQ, entre
em contato conosco!
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FAN: Saiu o V Consenso de Autoimunidade
No nal de maio de 2015 foi publicado o
artigo Report on the second International
Consensus on ANA Pattern (ICAP)
workshop in Dresden 2015 na SAGE
Journals – companhia independente
fundada em 1965 por Sara Miller
McCune na cidade Nova Iorque,
responsável por publicar anualmente
mais de 1.000 jornais e 800 livros.
A segunda reunião para o consenso
internacional sobre anticorpos
antinucleares (FAN) padrão ICAP foi
realizada na Alemanha em 22 de
setembro de 2015, pré 12º Simpósio
Dresden em Autoanticorpos. O objetivo
nal do ICAP é promover a
harmonização e a compreensão da
nomenclatura de auto anticorpos,
otimizando desse modo o uso do ANA
no tratamento do paciente. Foi
desenvolvido e apresentado para os mais
de 50 participantes, seguido por várias
apresentações e discussões focando em
questões-chave, incluindo a classicação
de dois níveis de padrões de FAN e a
necessidade de desenvolver um
consenso sobre como os resultados
devem ser relatados. Para avançar com o
objetivo, o ICAP deve promover uma
maior participação internacional, sendo
assim decidido que deve haver um plano
consolidado para traduzir documentos

No exemplo acima, o padrão nucleolar homogêneo que tem como código internacional AC-8.

de consenso para outras línguas,
recrutando a ajuda dos membros das
respectivas comunidades.
O Lúpus, por exemplo, é desencadeado
por um desequilíbrio no sistema
imunológico, que deveria proteger a
pessoa contra agentes externos, como
bactérias e vírus, através da produção de
anticorpos. O diagnóstico de lúpus é feito
através do reconhecimento pelo médico
dos sintomas sugestivos da doença e de
exames com resultados alterados. O FAN
(fator antinuclear) é um exame realizado
numa amostra de sangue que apresenta
resultado positivo em quase todos os
pacientes com lúpus; um resultado
negativo praticamente exclui essa doença.

Na página do Consenso Brasileiro
para pesquisa de autoanticorpos
células HEp-2, você encontra o V
Consenso, ocorrido em Brasília/DF
em agosto de 2016, que manteve a
estrutura de laudo discutida no IV
Consenso – apenas com a ressalva de
que os laboratórios apresentem no
laudo, na denição do padrão, o
c ó d i g o d o I C A P, s e m p r e q u e
disponível.
Abaixo, a árvore completa com os
códigos ICAP:

Fonte: http://www.hep-2.com.br/arvores.php
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PNCQ em números
Distribuição dos Laboratórios Participantes do PNCQ
Os Responsáveis
Técnicos dos
Laboratórios
Participantes estão
assim distribuídos
entre os Conselhos
Profissionais:

Conselho
CRF
CRBM
CRM
CRBIO
CRQ

Espanha

%
77
17
4
2
1

RR 18

Portugal

01

01

Itália

01

O PNCQ ampliou
sua expansão para a
Europa em:

AP 10

2013

AM 47

PA 76
CE 104

MA 35 01

RN 63 01
PB 32

PI 43

AC 08

PE 66
AL 46

RO 59

TO 56 02
MT 122

BA 281 02

SE 77 01

DF 30 01

Costa Rica 18

GO 196 01
Colômbia

Equador

O PNCQ iniciou
sua expansão pela
América Latina em:

39 02

04 01

MG 1005 04
MS 76

ES 158
SP 527 21
RJ 274 02

2010
PR 444 02

DISTRIBUIÇÃO
DE LABORATÓRIOS
DO PROGRAMA PRO-EX

SC 342
Bolívia
Peru

11

RS 575 05

03 22

Paraguai

Uruguai
Chile

06 02

01

Total

Laboratórios

Bancos
de Sangue

5.051

4.958

93

01 01

O PNCQ sempre manteve um constante
crescimento de Laboratórios Participantes.
Nos últimos 5 anos, aumentamos o número
de Associados em mais de 6,5 % ao ano.

dados de maio/2017

receberam os Certificados de Excelência,
no último ano, nas diversas categorias:
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Bronze
Prata
Ouro
Platina
Diamante

52
50
35
31
19
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PNCQ Gestor: acredite seu laboratório!
Desenvolvido pelo PNCQ, o software e o Até novembro de 2009, quando o PNCQ conquistaram a Acreditação e cerca de
curso PNCQ Gestor têm como intuito o Gestor foi lançado, o SNA-DICQ tinha 62 30 estão em processo, um aumento de
preparo de prossionais para a laboratórios acreditados. Hoje 311 81%, comprovando sua importância.
implantação do Sistema de Gestão da
Confira nossa agenda
Qualidade e facilitar a conquista da
de cursos para o 2º semestre:
Acreditação pelo Sistema Nacional de
A c r e d i t a ç ã o – S N A- D I C Q . O s
Rio de Janeiro/RJ – 6 e 7 de julho
laboratórios recebem orientações para
São Paulo/SP – 27 e 28 de julho
estruturar melhorias contínuas,
assegurando sua ecácia e competência
Porto Alegre/RS – 17 e 18 de agosto
técnica de suas atividades. Os modelos
Salvador/BA – 14 e 15 de setembro
dos documentos do software atendem
Belo Horizonte/MG – 19 e 20 de outubro
aos requisitos do Manual do SNA-DICQ,
da ISO 15.189 e da RDC 302:2005 da
Cuiabá/MT – 23 e 24 de novembro
ANVISA.

Consultoria Presencial PNCQ
O PNCQ presta um serviço personalizado
de Consultorias Presenciais para
laboratórios clínicos interessados em
otimizar a implantação do Sistema de
Gestão da Qualidade e alavancar sua
Acreditação pelo SNA-DICQ. Para
potencializar o rendimento da consultoria, é
aconselhável a utilização do software
PNCQ Gestor.

Um Consultor vai ao seu laboratório pelos
dias contratados, verica o atendimento aos
requisitos, faz recomendações e também
pode realizar treinamentos para a equipe.
Assim, de acordo com a necessidade de cada
cliente, as dúvidas são esclarecidas de maneira
personalizada, com excelentes resultados!
Interessados devem entrar em contato pelo
e-mail: consultoria@pncq.org.br.

Ferramenta essencial para que
conseguíssemos a Acreditação
em nossa primeira auditoria,
e em menos de 1 ano!
Dra. Patrícia Fernandes
Labormonte/MG
Todo o processo se traduziu
em qualidade e satisfação da equipe
e dos clientes!
Sandra Sartori
Laboratório Pronto Análise/PR

Confira a agenda de workshops
que serão realizados no stand da SBAC
A programação do PNCQ no 44° Congresso Brasileiro de Análises Clínicas inclui 8 temas de workshops com 45 minutos de
duração. As inscrições devem ser feitas no stand da SBAC, 15 minutos antes do curso de seu interesse.
HORÁRIO

SEGUNDA 12/06

09:15 às 10:00

TERÇA 13/06

QUARTA 14/06

Dra. Andrea Piazza
Avaliação de não conformidades
no Controle Externo

Dra. Elvira Maria Loureiro Colnago
CQ em microbiologia

10:15 às 11:00

Dr. Robson Ferreira Ferraz Santos
CQ externo em Urinálise

Dr. Robson Ferreira Ferraz Santos
CQ externo em Urinálise

11:15 às 12:00

Dr. Marcos Kneip Fleury
Hematoscopia: O que deve ser reportado?

Dra. Andrea Piazza
Avaliação de não conformidades
no Controle Externo

14:00 às 14:45

Dr. Orildo dos Santos Pereira
Novos parâmetros para a liberação
do espermograma pós-vasectomia

Dr. André Valpassos Pacifici Guimarães
Acreditação: Primeiros passos

15:00 às 15:45

Dr. Paulo Murillo Neufeld
CQ em exames de rotina em micologia

Dr. Juno Damasceno Silva
Implantação do Controle de
Qualidade Interno Laboratorial

16:00 às 16:45

Dra. Elvira Maria Loureiro Colnago
CQ em microbiologia

Dr. Juno Damasceno Silva
Implantação do Controle de
Qualidade Interno Laboratorial
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Parceiros PNCQ:

PNCQ no Facebook
Em média, 40% da nossa
rede social interage efetivamente
com as publicações, compartilhando,
curtindo e comentando.

Os profissionais da área laboratorial encontram
temas relevantes em nossa página.

Q

Controle de qualidade

A

Notícias do setor

!

Informes importantes

Alcance semanal de 7.900 pessoas.

Legislação
Eventos

Curta nossa página
no Facebook e faça
parte da rede social
do PNCQ.

Treinamentos

Nossas Certiﬁcações:
Ensaios de Proficiência
ABNT NBR
ISO/IEC 17043

PEP 0013

O PNCQ é acreditado
pelo Cgcre como
Provedor de Ensaio
de Proficiência em
conformidade com a
ISO/IEC 17.043 sob o
número 0013

Habilitação
ANVISA

REBLAS 069
Provedor de Ensaio
de Proficiência

BPF
Certificado ANVISA
Boas Práticas
de Fabricação

Empresa certificada pela ABNT
em conformidade com a
ABNT NBR ISO 9001:2008
sob o número 23.008/04

