
O primeiro módulo disponível no APP é o PRO-IN para aquisição 
de amostras para Controle Interno da Qualidade.
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Prezado Congressista

Bem-vindo ao 45º Congresso Brasileiro 
de Análises Clínicas da SBAC. Uma ótima 
oportunidade para os Responsáveis 
Técnicos e os prossionais dos labora-
tórios clínicos Participantes do PNCQ 
ampliarem os seus conhecimentos, com 
uma programação voltada à rotina 
laboratorial e novidades que, com 
certeza, terão o sucesso dos últimos anos.
Os nossos Assessores Cientícos estarão 
no stand da SBAC/PNCQ durante o 
Congresso realizando workshops sobre 
diversos assuntos da área laboratorial e 
também à sua disposição para esclarecer 
dúvidas.
O PNCQ este ano traz inovações e 
lançamentos que irão impactar de ma-
neira positiva o relacionamento com os 
laboratórios.
 As amostras de controle interno PRO-IN 
agora têm em seus rótulos um QR code, 
possibilitando baixar as instruções de    
uso do produto diretamente em seu 
smartphone.
Lançamos o nosso APP e o módulo para a 
solicitação de controle interno já está 
disponível trazendo uma maior agilidade. 
E este é só o começo dessa importante 
ferramenta que terá muitas inovações no 
relacionamento entre o PNCQ e os 
Laboratórios Participantes.
A parte cientíca do congresso está 
excelente, a social melhor que nunca e o 
Rio de Janeiro continua sendo a Cidade 
Maravilhosa, sempre de braços abertos 
para recebê-los.

Dr. Francisco Edison Pacici Guimarães 
Superintendente do PNCQ
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PNCQ lança aplicativo
para agilizar o atendimento aos laboratórios
Sempre em busca de inovação e 
baseado nas necessidades reais do 
mercado, o PNCQ, em parceria com a 
Veus Technology, está lançando um 
aplicativo que pode ser utilizado no 
smartphone ou tablet: o APP PNCQ.
O primeiro módulo disponível é o 
PRO-IN – para a aquisição de amostras 
de Controle Interno da Qualidade.
Com uma plataforma simples e intuitiva, 
o APP possibilitará gerar e monitorar 
pedidos com 100% de rastreabilidade. 
E atenção: em breve a solicitação de 
amostras de PRO-IN só será aceita 
pela plataforma – não serão mais re-
cebidos pedidos por e-mail. O APP 
também poderá ser acessado pelo 
computador.
Gradualmente, ele simplicará as ne-
cessidades dos laboratórios junto ao 
PNCQ. O próximo módulo, já em 
desenvolvimento, é o PRO-EX, para o 
envio de resultados e acesso às Ava-
liações Mensais de nossos Associados. 

Disponível para: 

Acesse de qualquer dispositivo móvel
Navegue de maneira simples

Rastreie os seus pedidos
Faça orçamentos com mais rapidez

Programe repetição automática dos pedidos

Conheça alguns dos benefícios:
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Tendo em vista a necessidade de elaboração de amostras-controle com melhor reatividade, como estabelecem as normas 
internacionais, o PNCQ resolveu desdobrar dois Programas Avançados do PRO-EX, pois a presença de anticorpos de vários 
analitos em uma mesma amostra-controle pode dicultar a existência de reatividade em alguns deles.

Ampliação e alterações
nos programas avançados PRO-EX

PROGRAMA AVANÇADO
DE IMUNOLOGIA I
Imunologia I – Proteínas plasmáticas:
C3, C4, IgA, IgG, IgM e IgE
Imunologia I – Hepatite B e C:
HBsAg, Anti-HBe, Anti-HBs, Anti-HBc Total, 
Anti-HBcIgM, HBeAg e Anti-HCV
Imunologia I – Doenças infecciosas:
Mononucleose, CMV IgG/IgM, Epstein Baar IgG/IgM, 
Toxoplasmose IgG/IgM, Rubéola IgG/IgM, 
Herpes IgG/IgM e HAV IgG/IgM
Imunologia I – Provas reumáticas:
Proteína C Reativa, Fator reumatóide (Látex ou 
Waaler Rose)
Imunologia I – HTLV
Imunologia I – HIV 1/2

PROGRAMA AVANÇADO
DE AUTO-IMUNIDADE
Anti-CCP, Anti-Cardiolipina IgA/IgG/IgM,
Anti-DNA, Anti-Gliadina IgA/IgG, Anti-JO1,
Anti-LKM1, Anti-Mitocôndria,
Anti-RNP e Anti-SM, Anti-SCL 70,
Anti-SSA(Ro) e Anti-SSB(La),
Anti-TPO e Anti-Tireoglobulina,
ASCA IgA/IgG, P-ANCA e C-ANCA

Instruções de uso
das Amostras do PRO-IN
em suas mãos!
Mais uma vez o PNCQ inova em tecnologia para facilitar seu  
dia a dia: agora já é possível acessar as Instruções de Uso direto 
do rótulo da amostra do PRO-IN, usando o QR Code Reader 
de seu smartphone!

NOVIDADE

ALÉM DISSO, DISPONIBILIZAMOS OS 
PROGRAMAS AVANÇADOS Adenovírus, 
Chikungunya IgG/IgM, Leishmaniose Visceral e 
Zika Vírus.

QR Code Reader é um leitor 
rápido de códigos Quick 
Response (QR), como este da 
imagem, que disponibiliza 
informações sobre produtos 
de forma rápida e simples. 
Existem vários aplicativos QR 
Code Reader gratuitos nas 
plataformas Android e iOS, 
basta acessar sua loja virtual.

Veja como é fácil:
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Indicadores de Desempenho:
conra as novidades! 

  Percentual de acertos no Controle Externo da Qualidade PRO-EX

    • Automático, de acordo com a avaliação anterior

  Percentual de Não conformidades no Controle Interno de Qualidade

    • Na Hematologia, Bioquímica, Urinálise, Microbiologia e total

  Percentual de solicitação de nova amostra/recoleta de material biológico

    • Por problemas técnicos, para conrmação de resultados e total

  Percentual de amostras de material biológico rejeitadas 

    • Por hemólise, por frasco inadequado, por volume insuciente e total

  Percentual de atraso de resultados dos Laboratórios de Apoio

    • Por laboratório e total

  Percentual de laudos com erro de digitação

    • Detectados internamente, externamente e total

  Percentual de Satisfação dos clientes

Todos os Laboratórios Participantes    
do PNCQ já têm acesso a um grupo   
de Indicadores de Desempenho 
GRATUITAMENTE. A novidade é que 
esta ferramenta está ainda melhor!
Mensalmente devem ser informados os 
dados do mês imediatamente anterior, 
para os cálculos automáticos e a ge-
ração de grácos. Alguns dados são 
disponibilizados somente ao próprio 
laboratório, garantindo o sigilo das 
informações, enquanto outros são 
comparados aos resultados de todos os 
laboratórios que responderam ao ID. 
As Metas do PNCQ foram estabelecidas 
de acordo com a realidade dos labo-
ratórios que já utilizam esta ferramenta. 
Após um período, o laboratório po-
derá estipular suas próprias metas. Ao 
acessar a sua avaliação mensal, a análise 
estará disponível na sua área restrita.

Cálculos Automáticos

Preenchimento Facilitado

Esta ferramenta possibilita ao Diretor conhecer o real
desempenho do seu laboratório e denir metas de melhoria.

Estão disponíveis atualmente os seguintes ID – alguns
foram desmembrados, oferecendo dados detalhados
para o laboratório:

Grácos Inteligentes
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Gestão da Qualidade com
Dr. José Abol Corrêa

Qual a importância e os benefícios    
da Gestão da Qualidade para os 
laboratórios clínicos? 

Entre os muitos pontos positivos, ado-
tando a Qualidade existe a possibilidade 
de: identicar erros,  se houver; rapidez 
para providenciar a eliminação das 
causas dos erros identicados, com 
ações corretivas ou preventivas; dimi-
nuir os custos e atividades inerentes ao 
desempenho dos laboratórios; implan-
tar e avaliar os resultados dos Controles 
de Qualidade Interno e Externo da 
qualidade analítica; auditar os procedi-
mentos do Sistema da Qualidade, 
implantando em seguida ações corre-
tivas quando houver alguma não 
conformidade; comprovar com evidên-
cias a ecácia das ações implantadas; 

Durante os últimos anos presenciamos 
um “boom” na implantação de Sistemas 
de Gestão da Qualidade em laborató-
rios de análises clínicas. Com o aumento 
das exigências nas normas de Acredi-
tação e de Certicação, as empresas 
perceberam que esses programas, se 
implantados com seriedade e ecácia, 
podem trazer ótimos resultados.

Ferramenta administrativa para em-
presas que desejam crescer de forma 
organizada e sustentável, a Gestão da 
Qualidade é capaz de organizar, 
controlar e formalizar os procedi-
mentos da empresa como um todo, 
visando desde correção das falhas e 
redução de custos ao aumento da 
produtividade. A consequência é o 
aumento dos lucros, sempre mantendo 
como foco a qualidade e o cliente. 

A seguir, Dr. José Abol Corrêa, Diretor 
Administrativo do Programa Nacional 
de Controle de Qualidade – PNCQ, 
comenta sobre as vantagens em 
priorizar a Gestão da Qualidade, assim 
como os possíveis custos para a 
empresa que opta por não implementar 
o programa.

Quais são os maiores desaos na área 
da Qualidade que os laboratórios 
clínicos enfrentam atualmente?

Diria que os maiores desaos na área 
são conhecer as normas de Gestão da 
Qualidade e como implantá-las no 
serviço laboratorial.

além de solicitar a Acreditação do 
Sistema da Qualidade, quando assim 
decidido pela Administração.

Quais os custos que um laboratório 
pode sofrer ao decidir não priorizar a 
Qualidade?

O custo da Não Qualidade é sempre 
maior do que o custo da implantação de 
um bom sistema de gestão. No caso de 
um erro em resultado laboratorial, por 
exemplo, além da possibilidade de custo 
nanceiro, há sempre o risco de des-
qualicação do desempenho do serviço 
perante a comunidade. 

Como o PNCQ pode ajudar nas 
estratégias de Gestão da Qualidade 
dos laboratórios?

O PNCQ disponibiliza o curso e 
software PNCQ Gestor, ferramen-      
ta que possibilitou o aumento da 
Acreditação em mais de 80% pelo 
SNA/DICQ, além de prover um 
Controle de Qualidade Externo para 
mais de 5.200 Laboratórios Clínicos e 
Bancos de Sangue no País e no Exterior. 
O PNCQ também disponib i l iza 
amostras para o Controle Interno da 
Qualidade para estes laboratórios.

Quais são as metodologias e ferra-
mentas que apoiam a Gestão da 
Qualidade?

Aplicar os itens da Norma ISO 15.189 e 
as diretrizes constantes da RDC 
ANVISA 302:2005, sob a forma de 
procedimentos da qualidade, assim 
como realizar os respectivos registros, 
referentes ao sistema de Gestão.

Como a qualidade pode ajudar estra-
tegicamente a estabelecer metas para 
o laboratório?

A principal meta é a qualidade dos 
laudos laboratoriais, como item prio-
ritário para a avaliação do estado de 
saúde e para a segurança do paciente/ 
cliente. Esta meta somente é atingida se 
houver procedimentos da qualidade 
implantados e treinamento constante 
do pessoal técnico e administrativo dos 
laboratórios.

O custo da não 

qualidade é sempre 

maior do que o custo 

da implantação de 

um bom sistema de 

gestão. 
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Como é feito o monitoramento da 
Gestão da Qualidade, e como saber se 
está dando certo para o laboratório?

O monitoramento de um Sistema de 
Gestão é realizado pelas Auditorias 
internas realizadas pelo menos uma vez 
por ano, por pessoal capacitado. Este 
Sistema de Gestão deve ter um Coor-
denador Geral para administrar e avaliar 
a competência do pessoal e os resul-
tados da avaliação dos resultados não 
conformes e suas respectivas ações 
corretivas ou preventivas, realizando 
registros condizentes até comprovar a 
ecácia das ações implantadas. O foco 
do laboratório deve ser, sempre, a 
melhoria contínua!

ENTREVISTA  |  QUALINEWS  |  Junho 2018

Dr. Francisco Edison Pacici Guimarães se reunirá com os representantes dos Laboratórios 
Clínicos e Bancos de Sangue Participantes durante o 45° CBAC. A m de aprimorar a parceria 
entre a sociedade e laboratórios, teremos a apresentação dos resultados e dos novos avanços do 
PNCQ em relação aos nossos programas, além da presença de Assessores Cientícos para 
esclarecimento de dúvidas, recebimento de críticas e de sugestões.

PNCQ
CONVIDA:

Data: 20/6 (quarta)

Horário: 10h30

Local: Sala Arpoador

Serão bem-vindos os representantes dos 
Laboratórios que ainda não participam do 
PRO-EX e tenham interesse em conhecer os 
benefícios de se associar ao PNCQ.

Durante a reunião
sortearemos um
smartphone, um tablet
e cinco inscrições
para o CBAC 2019! 
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RDC 222:2018 – conra o que mudou
no gerenciamento de RSS

A ANVISA publicou a Resolução - RDC 
Nº 222, de 28 de março de 2018,    
que regulamenta as Boas Práticas        
de Gerenciamento dos Resíduos        
de Serviços de Saúde e dá outras 
providências. A nova legislação entra em 
vigor em 180 dias.

Dentre as principais mudanças em 
relação à legislação anterior – RDC 
306:2004 – o PNCQ comenta:

Inclusão das Denições:
 
Destinação nal ambientalmente ade-
quada: destinação de resíduos que inclui 
a reutilização, a reciclagem, a composta-
gem, a recuperação e o aproveitamento 
energético ou outras destinações 
admitidas pelos órgãos competentes.

Disposição nal ambientalmente ade-
quada: distribuição ordenada de rejeitos 
em aterros, observando normas 
operacionais especícas de modo a 
evitar danos ou riscos à saúde pública e à 
segurança e a minimizar os impactos 
ambientais adversos.

Inclusão do Art. 7º : O PGRSS deve ser 

monitorado e mantido atualizado, 
conforme periodicidade denida pelo 
responsável por sua elaboração e 
implantação.

Em relação aos Resíduos de Serviços de 
Saúde do Grupo A - Subgrupo A1 – está 
mantido o tratamento para as culturas.

Já as sobras de amostras de laboratório 
contendo sangue ou líquidos corpóreos 

podem ser descartadas diretamente   
no sistema de coleta de esgotos, des-  
de que atendam respectivamente as  
regras estabelecidas pelos órgãos am-
bientais e pelos serviços de saneamento 
competentes.
 
Os RSS do Subgrupo A4 não necessitam 
de tratamento prévio, mas devem ser 
acondicionados em saco branco leitoso 
e encaminhados para a disposição nal 
ambientalmente adequada. 

Quanto à destinação dos resíduos dos 
equipamentos automatizados e dos 
reagentes de laboratórios clínicos, 
incluindo os produtos para diagnóstico 
de uso in vitro deve-se considerar todos 
os riscos presentes, conforme normas 
ambientais vigentes. 

Finalmente, inclui a orientação de que as 
seringas e agulhas, inclusive as usadas na 
coleta laboratorial de amostra de 
doadores e de pacientes, e os demais 
materiais perfurocortantes que não 
apresentem risco químico, biológico ou 
radiológico não necessitam de trata-
mento prévio à disposição nal ambien-
talmente adequada.

As sobras de 

amostras de 

laboratório contendo 

sangue ou líquidos 

corpóreos podem

ser descartadas 

diretamente no sistema

de coleta de esgotos
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O PNCQ disponibiliza dois programas de controle externo
para laboratórios que realizam testes de identicação humana:

PRO-EX Forense: amostras de sangue total em 
®papel ltro tipo FTA  que são enviadas aos 

participantes para análise de pers genéticos 
únicos ou misturas.

Desde a descoberta da tecnologia da 
"impressão digital do DNA", em 1985, 
essa técnica tem sido amplamente 
utilizada em laboratórios clínicos. O 
perl de DNA é determinado pela 
sequência das letras do "alfabeto 
genético" que são encontrados nos 
cromossomos; quanto mais próximos, 
mais "aparentados" são os indivíduos, 
maior será a similaridade encontrada 
em suas sequências gênicas. A técnica 
mais utilizada nos laboratórios é a aná-
lise de fragmentos do tipo STR (short 
tandem repeat) que encontra polimor-
smos em pequenos pedaços do DNA, 
que diferenciam um indivíduo do outro.

Exames de DNA têm uma série de 
recomendações acerca da garantia da 
qualidade do serviço, que vão desde a 
sua coleta e armazenamento à capa-
cidade e conabilidade do laboratório 
que realiza as análises. E pela com-
plexidade do exame, geralmente o 
laboratório opta pela terceirização 
deste. Mas uma dúvida é comum: "O 
que devo considerar para contratar um 
Laboratório de Apoio para Testes 
Genéticos? Como saber se ele emite 
resultados conáveis?"

Para responder a questões como essa é 
preciso avaliar, em primeiro lugar, se o 
laboratório participa de um bom Progra-

ma de Controle de Qualidade, a m de 
fornecer laudos precisos e exatos.

E de acordo com os requisitos para a 
Acreditação pelo SNA/DICQ, o la-
boratório contratante deve ter uma 
sistemática para selecionar e monitorar 
a qualidade dos serviços prestados.

A Dra. Alessandra Dias, Assessora 
Cientica do PNCQ em Biologia 
Molecular, comenta: "Por entender as 
exigências para obtenção de um resul-
tado conável em um teste de DNA, 
que poderá inclusive ser levado a um 
tribunal, a qualidade certicada é um 
excelente atributo de qualicação na 
escolha do Laboratório de Apoio".

PRO-EX Paternidade/Maternidade/Vínculo Genético: 
®amostras de sangue total em papel ltro tipo FTA  que são 

enviadas aos participantes para análise de reconhecimento de 
paternidade, maternidade e parentesco.

O que deve ser considerado para contratar um
Laboratório de Apoio para Testes Genéticos?

 A qualidade certicada é 

um excelente atributo de 

qualicação para a escolha 

de um Laboratório de Apoio. 
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ÁFRICA

Moçambique 03

Cabo Verde 03

AMERICA LATINA

01 Argentina

Uruguai02

Paraguai06 02

Chile01 02

Bolívia15

08 23 Peru

Equador02 02

Colômbia30 01

Costa Rica01

MG 1023 03

ES 164

RJ 293 02

MT124

TO63 02

MS87

GO212

DF31 01

PR471 01

SC351 01

RS571 04

SP 570 24

AL 52 02

PE 79

SE 78 01

BA 302 10

CE 97

PI 44

RN 68

PB 37

MA 33 02

AM45

AC12

RO70

PA 78

AP 12

RR 21

905.0385.128

Total Laroratórios Bancos
de Sangue

DISTRIBUIÇÃO DE LABORATÓRIOS
DO PROGRAMA PRO-EX

dados de maio/2018

EUROPA

03

Portugal 14 01

Espanha 01

Itália 02

Você conhece a coluna
DICAS DE QUALIDADE
do site do PNCQ?

Nela trazemos discussões e
esclarecimentos de diversos
assuntos da área laboratorial.
Confira!

Acesse

pncq.org.br
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PNCQ Gestor: acredite seu laboratório!
O software e curso PNCQ Gestor* têm como intuito preparar prossionais para a 
implantação do Sistema de Gestão da Qualidade e facilitar a conquista da 
Acreditação. Os laboratórios recebem orientações para estruturar melhorias 
contínuas, assegurando sua ecácia e competência técnica de suas atividades.  

Conra nossa agenda de cursos para o 2º semestre:

Rio de Janeiro/RJ em 15 e 16 de junho

Porto Alegre/RS em 28 e 29 de junho 

Belém/PA em 05 e 06 de julho

Salvador/BA em 19 e 20 de julho

Campo Grande/MS em 26 e 27 de julho

Londrina/PR em 02 e 03 de agosto

Ribeirão Preto/SP em 16 e 17 de agosto

Uberlândia/MG em 30 e 31 de agosto

Vitória/ES em 13 e 14 de setembro

Natal/RN em 20 e 21 de setembro 

Campinas/SP em 04 e 05 de outubro

Belo Horizonte/MG em 18 e 19 de outubro

Florianópolis/SC em 08 e 09 de novembro

São Paulo/SP em 22 e 23 de novembro

Conra a agenda de workshops durante o CBAC 2018
A programação do PNCQ no 45° Congresso Brasileiro de Análises Clínicas inclui 9 temas de workshops com 45 minutos de 
duração cada. As inscrições devem ser feitas no stand da SBAC, 15 minutos antes do curso de seu interesse.

Consultoria Presencial PNCQ 
Serviço personalizado para laboratórios 
clínicos, a Consultoria Presencial do 
PNCQ é voltada para interessados em 
otimizar a implantação do Sistema de 
Gestão da Qualidade e alavancar a 
Acreditação. De acordo com a ne-
cessidade do cliente, um Consultor 
verica o atendimento aos requisitos, 
faz recomendações e pode realizar 
treinamentos para a equipe, esclarecen-
do as dúvidas de maneira individual.
Informações: consultoria@pncq.org.br.

HORÁRIO 18/06 (2ª feira) 19/06 (3ª feira) 20/06 (4ª feira)

09:15 às 10:00

10:15 às 11:00

11:15 às 12:00

Indicadores de Desempenho do PNCQ: como esta
ferramenta gratuita pode auxiliar seu laboratório

Andréa Piazza

Como liberar o resultado do hemograma?
     Marcos Fleury

Controle externo em Urinálise
Robson Santos

Inovação com o APP PNCQ (aplicativo mobile)
facilitando processos dos clientes

Marcelo Botelho

Dúvidas em auditoria 
André Guimarães

Controle de Qualidade em Microbiologia 
Elvira Colnago

Controle externo da qualidade: principais dúvidas
Juno Damasceno

Controle externo em Urinálise
Robson Santos

14:00 às 14:45

15:00 às 15:45

16:00 às 16:45

Controle de Qualidade em Microbiologia 
Elvira Colnago

Controle externo da qualidade: principais dúvidas
Juno Damasceno

Controle externo em Espermograma
Orildo Pereira

Indicadores de Desempenho do PNCQ: como esta
ferramenta gratuita pode auxiliar seu laboratório

Andréa Piazza

Inovação com o APP PNCQ (aplicativo mobile)
facilitando processos dos clientes

Marcelo Botelho

Controle externo em Espermograma
Orildo Pereira

17:00 às 17:45
Identicando fungos no laboratório

Paulo Neufeld

* Os modelos dos documentos do software 
atendem aos requisitos do Manual do     
SNA-DICQ, da ISO 15.189 e da RDC 
302:2005 da ANVISA. 

Laboratórios
Participantes do
PNCQ Gestor
têm vantagens na
Acreditação pelo
SNA-DICQ 
Desconto de 50% na taxa de inscrição;

Isenção da taxa de análise do Manual
da Qualidade;

Desconto na taxa da Auditoria inicial;

Consultoria grátis via e-mail, por 120 dias.



PNCQ no Facebook 
Compartilhamos as novidades da área laboratorial para você se manter atualizado!

Controle de qualidade

Notícias do setor

Informes importantes

Legislação

Eventos

Treinamentos

A

!

Q
Alcance semanal de 7.900 pessoas.

Curta nossa página
no Facebook e faça
parte da rede social 

do PNCQ.

Nossas Certicações:

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

O PNCQ é acreditado

pelo Cgcre como

Provedor de Ensaio 

de Proficiência em 

conformidade com a 

ISO/IEC 17.043 sob o 

número 0013PEP 0013

Ensaios de Proficiência
ABNT NBR

ISO/IEC 17043

Parceiros PNCQ:

Kits imunológicos
e equipamento

para caracterização

Equipamento
de eletroforese

Bioquímica
para caracterização

Representante

Kits para Vínculo
Genético e Forense

Equipamentos para
caracterização

Equipamentos de Biologia
Molecular para doenças

infecciosas

Hemoglobina, glicose,
microalbuminúria,

plasma low
Kits imunológicos

para caracterização

Refrigeradores

(Gasometria)
Reagentes e equipamentos

Para agilizar seu atendimento, informe
seu Código de Laboratório Participante ou CNPJ
quando entrar em contato com o PNCQ!

Telefones: (21) 2569-6867 | 2567-6696
2568-0519 | 2568-7485 | 2567-4647


