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RESUMO

Marcia Szymanski Iankoski. Impacto da implantação da norma ISO/IEC 17025:2005 

no laboratório de Anemia Infecciosa Equina da UNICENTRO

Esta  dissertação  apresenta  um  estudo  descritivo  da  experiência  da

implantação da norma ISO/IEC 17025:2005 no Laboratório  de anemia infecciosa

equina,  credenciado  pelo  Ministério  da  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento

(MAPA).  Os  requisitos  gerais  especificados  pela  ISO  confirmam  a  competência

técnica dos laboratórios de ensaio e calibração. As auditorias internas e externas

periódicas  foram  utilizadas  como  ferramentas  de  mensuração  da  eficácia  da

implementação do sistema de gestão de qualidade (SGQ) e determinaram o nível de

adequação e conformidade do sistema de gestão implementado no Laboratório em

relação às normas de referência. Os resultados das auditorias internas e externas

apresentaram  ao  longo  dos  dois  anos  de  análise  documental,  um  número

decrescente de não conformidades. Ao mesmo tempo a melhoria constante do SGQ

possibilitou um aumento significativo das atividades desenvolvidas pelo Laboratório.

Ao  Laboratório  de  Anemia  Infecciosa  Equina  da  UNICENTRO,  foi  concedido  o

certificado de acreditação na ISO 17025 em 2016, após um período de 3 anos de

adequações,  e  a  manutenção  da  mesma  em  2017.Todo  este  processo  de

implantação  permitiu  demonstrar  aumento  da  credibilidade  e  confiabilidade  dos

nossos clientes e a melhoria na rastreabilidade, aspecto essencial na garantia de

qualidade  e  fundamental  por  ser  correlacionado  com um programa de sanidade

animal internacional.

Palavras-chave: norma, acreditação, não conformidades, auditores.



vi

ABSTRACT

Marcia Szymanski Iankoski. Impact of implementing ISO/IEC 17025:2005 standards

at the equine infectious anaemia laboratory at Unicentro 

This dissertation presents a descriptive study of the experience of the implementation

of  ISO  /  IEC  17025:  2005  in  the  Equine  Infectious  Anemia  Laboratory  in

UNICENTRO, qualified by the Brazilian Ministry of Agriculture, Livestock and Food

Supply  (MAPA).  The  general  requirements  stated  by  ISO  confirm  the  technical

competence of  testing  and  calibration  laboratories.  Periodic  internal  and  external

audits were used as tools to measure how effective the implementation of a quality

management  system  (QMS)  was,  and  determined  the  level  of  adjustment  and

compliance  of  the  implemented  system  in  the  laboratory  to  the  standards  of

reference. Throughout 2 years of analysis, the results of internal and external audits

showed  a  decreasing  level  of  non-compliance.  Concurrently,  the  constant

improvement of the QMS allowed a significant increase in the number of activities

carried  out  by  the  laboratory.  In  2016,  after  3  years  of  adjustment,  the  equine

infectious anaemia laboratory was granted the ISO 17025 accreditation certificate

and held it in 2017. That process of implementation enabled us to demonstrate an

increase not only in credibility and reliability, but also an improvement in traceability,

which is essential in quality assurance and fundamental for an international animal

health program.

KEYWORDS: requirements, audits, quality management system, accreditation 
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1. INTRODUÇÃO

1.1 Anemia Infecciosa Equina

O Complexo do Agronegócio do Cavalo no Brasil gerou uma renda, em valores de

abril  de  2015,  de  R$  16,15  bilhões,  ocupando  diretamente  607.329  pessoas.

Considerando o fato de que cada ocupação direta proporciona outras quatro ocupações

indiretas, estima-se que são gerados 2.429.316 empregos indiretos. Assim, o Complexo é

responsável,  direta e indiretamente, por 3 milhões pessoas ocupadas (LIMA; CINTRA,

2016).

O efetivo de equinos no Brasil em 2015 foi de 5,55 milhões de cabeças, registrando

um aumento de 1,8% em relação ao observado em 2014. A Região Sudeste manteve o

maior efetivo (23,6%), seguida pelas Regiões Nordeste (22,7%), Centro-Oeste (20,9%),

Sul (17,4%) e Norte (15,4%). A região com o maior crescimento do rebanho foi a Centro-

Oeste  (11,0%),  e  no  Norte  e  no  Sudeste  ocorreram  reduções  de  2,4%  e  0,6%,

respectivamente.  Minas  Gerais  (14,0%),  Rio  Grande  do  Sul  (9,6%)  e  Bahia  (8,3%)

mantiveram  as  três  primeiras  posições  do  ranking  estadual.  Em  nível  municipal,  os

maiores  efetivos  de  equinos  estavam  localizados  em  Corumbá  (MS),  Santana  do

Livramento (RS) e Uruguaiana (RS). Esse último, com um aumento de 14,0% em relação

ao ano anterior,  ultrapassou o Município de Alegrete (RS), que passou para a quarta

colocação (IBGE, 2015)

A  Câmara  Setorial  de  Equideocultura  do  Ministério  da  Agricultura,  Pecuária  e

Abastecimento (MAPA) estabeleceu uma agenda Estratégica 2010 – 2015, a partir  do

trabalho coletivo  das entidades representantes  do setor  privado nos diversos elos  da

Cadeia  Produtiva  e  representantes  do  Governo,  representando  o  ordenamento,  a

organização, a sistematização e a racionalização das ações e objetivos desta câmara

com uma visão de futuro. As principais diretrizes sanitárias estão associadas a intensificar

e fortalecer  a implementação de programa nacional  de vigilância para o Mormo, com

vistas à sua erradicação e intensificar e fortalecer o programa de controle da Anemia

Infecciosa Equina (AIE), entre outros. Este programa foi denominado Programa Nacional

de Sanidade dos Equídeos (PNSE) (BRASIL, 2011). 

Apesar desse compromisso formal com a sanidade, os resultados práticos mostram

que a eficácia do Brasil no combate às doenças não tem sido o ideal. Além do número de 
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casos relatados permanecer elevado, com a possibilidade ainda de haver subnotificação,

observa-se que doenças que não ocorriam no Brasil passaram a constar das notificações

ocorridas nos últimos anos, como é o caso da “Surra” (tripanossomíase). A dificuldade

para o Brasil enfrentar os desafios da defesa animal é grande e complexa. Mas é possível

identificar uma das causas dessa dificuldade: a escassez de recursos. O Orçamento da

União  possui  rubricas  específicas  para  defesa  animal,  porém  há  necessidade  de

mobilização política para reverter tanto o baixo orçamento quanto a baixa execução das

despesas com defesa animal, em especial referentes à equinocultura. O custo econômico

e  social  decorrente  de  eventos  negativos,  como a  crescente  ocorrência  de  casos  de

mormo, entre outras, é desproporcionalmente mais elevado que as despesas preventivas

(LIMA; CINTRA, 2016).

A distribuição do vírus da AIE (VAIE) é mundial e se concentra principalmente em

regiões úmidas e pantanosas (BORDIN, 2015; SOUZA et al., 2008). Issel et al. (1988)

estimaram mais  de  30% dos cavalos  positivos  para  a  AIE  no sudeste  do Estado da

Louisiana,  nos EUA. No Brasil,  a AIE foi  constatada pela primeira vez em 1968, nos

Estados do Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro (GUERREIRO et al., 1968). Ocorrendo

em  todo  o  Território  Nacional,  a  AIE  pode  ser  encontrada  em  qualquer  rebanho,

independente da forma de criação e da exploração econômica a que esteja submetido. No

Pantanal, segundo informações de fazendeiros e técnicos que vivem na região, a doença

teria chegado em 1974. Segundo Reis et al. (1994) a prevalência da doença estava acima

de 50% no Brasil Central, Roraima e Minas Gerais. De acordo com esses autores, dados

não oficiais têm mostrado maior prevalência da doenca em outras regioes, indicando sua

ampla distribuicão no territorio brasileiro. No Pará, Pena et al (2006) demonstraram uma

frequência de soros reativos de 1,34%. O Sul do Brasil está na faixa de distribuição de

baixa incidência. No Paraná, a média de prevalência entre 1992 e 2015 foi de 0,08%.

Sendo que o maior número de casos e focos entre os anos de 2010-2015 se concentrou

na região da divisa com Santa Catarina (General Carneiro).

A doença está na lista “B” do Escritório Internacional de Epizootias (OIE), sendo

assim, deve ser obrigatoriamente notificada, pois trata-se de uma doença transmissível,

extremamente  contagiosa e fatal,  que infecta  todos os  equídeos (equinos,  asininos e

muares), de qualquer idade ou sexo. A interferência negativa no comércio internacional de

animais determina a importância socioeconomia da AIE (WAHID, 2017), apesar de não

representar risco a saúde pública, por não ser caracterizada como zoonose (CHAVES et

al, 2014). Segundo a IN nº 45 (BRASIL, 2004), os animais com resultado positivo para o
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VAIE  devem  ser  sacrificados  ou  isolados,  com  interdição  da  propriedade,  após

identificação do equídeo portador, lavrando termo de interdição, notificando o proprietário

da proibição de trânsito  dos equídeos da propriedade e da movimentação de objetos

passíveis de veiculação do VAIE 

A Anemia Infecciosa Equina (AIE) é uma lentivirose e sua classificação é baseada

na estrutura  viral,  organização genética,  atividade enzimática  e  reatividade sorológica

cruzada, que acomete todos os animais da família de Equídeos. Estes são classificados

em 5 sorogrupos de acordo com o grupo de invertebrado que infectam: bovinos, equinos,

ovino/caprinos, felinos e primatas, por exemplo: vírus da imunodeficiência em humanos

(HIV), imunodeficiência felina (SELON; LONG, 2014). As  lentiviroses  são

caracterizadas  por  um  período  de  incubação  longo  e  uma  infecção  persistente,  que

produz patologias progressivas e degenerativas, e em geral levam a morte do hospedeiro,

na ausência de intervenção terapêutica. As lentiviroses em geral são de manifestação

inaparente por anos, porém a infecção pelo vírus da AIE em equinos é caracterizada por

um  perfil  dinâmico  no  primeiro  ano,  apresentando  ciclos  rápidos  e  consecutivos  de

viremia, com intervalos irregulares de semanas ou meses, seguidos de um longo período

de ausência de sintomas (CRAIGO; MONTELARO, 2011; SELON; LONG, 2014). Apesar

dos animais apresentarem uma forte  resposta imune,  a infecção se caracteriza como

vitalícia. A persistência da infecção é compreendida em função da inserção/integração do

material  genético  no  genoma  de  células  hospedeiras.  Evidências  sugerem  que  as

respostas celulares e humorais específicas são necessárias para o término da viremia

inicial e a replicação viral é reduzida a níveis baixos em animais que evoluem do estágio

crônico para portador inaparente (SILVA, 2007, BORDIN; 2015; CHEEVERS; MCGUIRE,

1985).

O vírus da Anemia Infecciosa Equina (VAIE) consegue se replicar em monócitos e

macrófagos e após a sua multiplicação desenvolve uma viremia associada a células, que

leva a generalização da infeção (SILVA, 2007).  Entre os sinais  clínicos mais comuns

estão:  febre,  perda  de  peso,  depressão,  desorientação,  pequenas  hemorragias  de

mucosas,  palidez de mucosa (anemia).  Na forma aguda os sinais  são principalmente

febre, anemia, hemorragia petequiais, edemas nos membros, fraqueza e falta de apetite

como consequência, a morte pode ocorrer de 2 a 3 dias. Na forma crônica podem ocorrer

febre  recorrente,  fraqueza,  falta  de  apetite  e  baixo  rendimento  esportivo.  A  forma

inaparente,  considerada  a  mais  grave  epidemiológica,  apresenta  animais  com

características sadias o que favorece a disseminação da doença (DIEHL, 2013).
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O vírus é transmissível a todos os equídeos, não havendo preferência por raça,

sexo ou idade. O VAIE é transmitido mecanicamente por insetos hematófagos, sobretudo

espécies de Tabanus sp. (mosca do cavalo) e Stomoxys calcitrans (mosca do estábulo)

(CHAVES et. al, 2014). Várias espécies de dípteros hematófagos, como moscas, mutucas

e  mosquitos  atuam  como  vetores  e  fazem  a  transmissão  mecânica  de  agentes

patogênicos,  se  contaminando  durante  sua  alimentação  no  animal  infectado  e  a

transmissão  ocorre  quando,  após  interrupção  da  alimentação  em  um animal  doente,

reiniciam  seu  repasto  em  outro  animal  sadio.  Os  tabanídeos  têm  demonstrado  a

capacidade de transmitir  o vírus  da AIE tanto em animais com sintomatologia aguda,

como em animais assintomáticos ou inaparentes. A transmissão entre animais positivos

para AIE e animais sadios aumenta com a prevalência da doença na propriedade, ou

seja,  quanto  maior  o  número  de  animais  positivos,  maior  a  chance  do  vírus  ser

transmitido, e também a diversidade e abundância dos vetores e a proximidade entre

animais. Entre os fatores que podem influenciar a transmissão mecânica, o estado clínico

e a quantidade do vírus no sangue do animal infectado são os mais críticos, sendo que a

alta viremia aumenta o risco de sucesso na transmissão (SILVA et al., 2001).

Para diagnóstico da AIE usa-se a prova sorológica de Imunodifusão em agar gel

(IDAG) ou outra prova oficialmente reconhecida. Quando positivo, o resultado do exame

deverá  ser  encaminhado  imediatamente  ao  Serviço  de  Sanidade  Animal  (SSA)  da

Delegacia  Federal  de  Agricultura  (DFA)  da  UF,  o  resultado  negativo  deverá  ser

encaminhado ao médico veterinário requisitante ou ao proprietário do animal. Resultados

positivos  na  IDGA  confirmam  a  presença  do  VAIE  no  animal.  Outra  prova  oficial

reconhecida para diagnóstico de AIE, é o Teste de ensaio de imunoabsorção enzimática

(ELISA), que tem sido desenvolvido em alguns países, por apresentação boa correlação

com o teste IDGA e melhor sensibilidade em muitos casos, principalmente na fase inicial

da infecção. O ELISA tem a vantagem de apresentar menor subjetividade na leitura dos

seus  resultados,  pelo  uso  de  espectrofotômetros,  porém  a  limitação  do  ELISA  está

relacionada à ocorrência de  falsos resultados positivos com maior frequência, o que torna

necessário a confirmação através do diagnóstico de IDGA (OLIVEIRA, 2011). 

Uma forma do Serviço Veterinário Oficial estabelecer a Vigilância epidemiológica

se deu através dos profissionais que atuam em laboratórios de diagnóstico veterinário,

instituições de ensino ou pesquisa agropecuária. Com o objetivo de aperfeiçoar o PNSE

em 2013 e 2014, o MAPA lançou uma IN n º 57 de 11 de dezembro de 2013 e a IN n º 19

de  25  de  junho  de  2014,  que  estabeleceram  novos  critérios  e  requisitos  para  o
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credenciamento  e  monitoramento  de Laboratórios  público  ou privado,  que integrem a

Rede  Nacional  de  Laboratórios  Agropecuários  do  Sistema  Unificado  de  Atenção  à

Sanidade Agropecuária. Sendo assim, no Brasil os laboratórios interessados em realizar

exames para diagnóstico de AIE e mormo, por exemplo, devem ser cadastrados no MAPA

(FRANCO;  PAES,  2011)  e  deverão  manter  sua  acreditação  na  Norma  ABNT  NBR

ISO/IEC 17025 válida e ativa junto ao CGCRE/INMETRO (BRASIL, 2013)

Os laboratórios de ensaio e calibração brasileiro que implementam um sistema de

gestão da qualidade, utilizam a norma ISO 17025 a fim de demonstrar a sua competência

técnica em ensaios específicos ou calibração. Esta norma está alinhada com os requisitos

da direção da ISO 9001 “sistema de gestão da qualidade” (SGQ) e é complementada

pelos requisitos técnicos (MACHADO; ALMEIDA, 2013). No Brasil a NBR ISO 9001 é a

mais  completa  e  rigorosa  norma de  gestão  de  qualidade,  pois  inclui  as  atividades  e

procedimentos para a garantia da qualidade e focaliza na melhoria da eficácia do SGQ,

visando aumentar a satisfação do cliente, por meio do atendimento dos seus requisitos

(NEHME, 2008).

1.2 Sistema de Gestão da Qualidade 

O crescente interesse pelas questoes da qualidade segue, ao longo das ultimas

decadas como uma tendência mundial nos sistemas de saude, sendo um dos temas no

debate politico e nas estrategias de saude por todo o mundo. A qualidade e um suporte

fundamental  em  diversos  setores  de  atividade,  sendo  uma  prioridade  na  saude,

representando a etica e o respeito pelos cidadãos (MENDES, 2012).

Considerando que o Brasil é um dos maiores atores do mercado internacional e

uma das principais fontes de fornecimento de alimentos para o mundo, uma das missões

do MAPA e promover a seguranca alimentar. O alcance desta missão, depende não so da

producão, mas tambem da sanidade, da inocuidade e da qualidade dos produtos, bem

como da credibilidade dos sistemas de certificacão (VIEGAS, 2018). Os laboratorios de

ensaio  e  calibração  contribuem  significativamente  para  essa  economia  competitiva,

fornecendo  servicos  que  dão  suporte  à  industria,  à  atividade  de  avaliacão  da

conformidade  de  produtos.  Devido  a  importância  dos  servicos  prestados  por  esses

laboratorios, qualidade e um requisito essencial na execucão de suas atividades, sendo a

capacidade para manter e atualizar a competência técnica, o principal fator em qualquer

acreditação laboratorial (MENDES, 2012).
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Em se tratando da avaliação contínua de indicadores de qualidade dos serviços

veterinários,  um acordo de Cooperacão Tecnica  entre  o  MAPA e o  Inmetro  de 2010

estabeleceu apoio mutuo para o desenvolvimento da metrologia e da qualidade nas áreas

da  agropecuária  e  seguranca  dos  alimentos,  o  intercâmbio  de  informacoes  tecnico-

cientificas,  o  intercâmbio  de  especialistas,  a  formacão  e  treinamento  de  recursos

humanos,  a  realizacão  conjunta  de  programas  de  comparacão  interlaboratorial,  a

acreditacão  de  laboratorios  de  calibracão  e  de  ensaios,  o  reconhecimento  e

monitoramento  de  instalacoes  de  teste  segundo  os  Principios  das  Boas  Práticas  de

Laboratorio (BPL), e a realizacão conjunta de programas de apoio a pesquisas para o

desenvolvimento tecnologico (VIEGAS, 2018).

No Brasil utiliza-se como referencial para a estruturação do sistema de gestão da

qualidade as normas técnicas publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas

(ABNT),  com  base  na  International  Organization  for  Standardization  (ISO)  (NEHME,

2008). Com intuito de garantir a confiabilidade dos resultados emitidos e atender melhores

seus clientes,  garantindo qualidade de seus produtos,  nos últimos anos as empresas

brasileiras vem buscando melhorias contínuas, inclusive para laboratórios de ensaio e

calibração. A norma ABNT NBR ISO/ IEC 17025 Requisitos Gerais para a Competência

de Laboratórios de Ensaio e Calibração, que foi publicada no ano de 2005, é referencial

para que os laboratórios possam demonstrar a sua competência técnica e que produzam

resultados  válidos  (MARIANI,  2006;  CARVALHO  et.  al,  2012;  MACHADO;  ALMEIDA,

2013). 

A ISO/IEC 17025 foi  publicada em nova versão (2017), e contempla as últimas

mudanças nesse ambiente e as práticas mais recentes. Essa, especifica os requisitos

gerais  para a competência,  imparcialidade e operação consistente dos laboratórios.  É

aplicável  a  todas  as  organizações  que  realizam  atividades  de  laboratório,

independentemente do número de funcionários. Referência mundial,  a ISO/IEC 17025

possibilita que os laboratórios produzam resultados altamente confiáveis e, dessa forma,

demonstrem que são tecnicamente competentes. A norma é fruto de trabalho conjunto da

ISO e da International Electrotechnical Commission (IEC) (ZIA, 2018). 

O antecessor da norma ISO/IEC 17025 foi o ISO/IEC Guide 25 “Requisitos Gerais

para a Competência de Laboratórios de Teste” que foi publicado em conjunto pela ISO e

pela  Comissão Eletrotécnica  Internacional  (IEC)  em 1982,  e  incluíram laboratórios  de

calibração no ano de 1990 e, no final de 1999 foi substituída pela ISO/IEC 17025. No

Brasil a primeira versão oficial da ISO/IEC Guia 25 somente surgiu em 1993, e foi editada
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pela  Associação  Brasileira  de  Normas  Técnicas  (ABNT).  Mais  tarde  ocorreram

atualizações na norma, já como a ABNT NBR ISO/IEC 17025 no ano de 1999 e 2005. A

norma EN 45001 – “Critérios gerais para operações de laboratórios de testes” foi usada

por organismos europeus e foi publicada em setembro de 1989 e mais tarde substituída

pela ISO/IEC 17025 (GROCHAU, 2011).

Segundo Magalhães; Noronha (2006) implantar um sistema de qualidade em um

laboratório exige esforço de todo o pessoal envolvido, uma vez que alguns procedimentos

a serem desenvolvidos podem demandar um considerável tempo. As mudanças exigem

mais que a simples adequação de equipamentos ou a aquisição de novos bens. É de

extrema  importância  que  haja  mudança  de  comportamento  de  todo  o  quadro  de

funcionários  do  laboratório,  novos  processos  demandam  treinamentos  periódicos,

definição de funções e estabelecimentos definitivos de responsabilidades e atribuições.

Deve proporcionar inicialmente a reorganização das empresas, através da eliminação de

materiais obsoletos, identificação dos materiais, execução constante de limpeza no local

de  trabalho,  construção  de  um  ambiente  que  proporcione  saúde  física  e  mental  e

manutenção da ordem implantada (LEITE et. al., 2009).

Com a NBR ISO/IEC 17025, o laboratório deve padronizar seus serviços para que

funcionem de acordo com especificações e que garantam a qualidade no resultado final.

Desta forma, os laboratórios terão capacidade de concorrer uns com os outros e aquele

que apresentar diferenciais terá vantagens sobre os demais, podendo assim conquistar

um mercado maior  e  mais exigente.  Um laboratório,  para produzir  resultados válidos,

deve ter pessoal competente para desenvolver as atividades exigidas pelos clientes. O

diferencial pode estar no fato de se buscar superar as expectativas dos clientes, obtendo

resultados com menores incertezas de medição que o de outros laboratórios e se possível

com um menor tempo de execução dos serviços (MAGALHÃES; NORONHA, 2006). 

É importante salientar que os Laboratórios que são acreditados possuem vantagem

competitiva,  com maior  aceitação nacional  e internacional  dos resultados de ensaio e

calibração  (NAGEL,  2013).  No  Brasil,  o  órgão  responsável  pela  gestão  do  sistema

brasileiro de avaliação de laboratórios de ensaio e calibração é o Instituto Nacional de

Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), que é reconhecido internacionalmente

pelo International Accreditation Forum (IAF) (MACHADO; ALMEIDA, 2013). 

 A  Coordenação  Geral  de  Acreditação  (CGCRE)  é  uma  das  unidades

organizacionais  do  INMETRO que  concede  acreditação  aos  laboratórios  de  ensaio  e

calibração de forma independente. O laboratório que consegue acreditação tem o seu
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reconhecimento formal de que está operando um sistema da qualidade documentado e

possui competência técnica para realização de ensaios específicos que serão avaliados

segundo critérios baseados na ISO/IEC 17025 no Brasil (NAGEL, 2013). 

A implantação de um Sistema de Gestão da Qualidade inicia-se com um Manual da

Qualidade  gerindo  as  políticas  do  sistema  de  qualidade  do  laboratório.  Estas

documentações  e  normas  operacionais  descrevem todas  as  atividades  e  políticas  da

organização,  evidenciando-se  assim o  comprometimento  da  alta  direção e  de todo  o

pessoal  do  laboratório.  Também  permite  que  as  atividades  desempenhadas  pelo

laboratório ou empresa de calibração tenham alto padrão de qualidade (SANTOS, 2011).

A  norma  NBR  ISO/IEC  17025:2005  é  dividida  em  Requisitos  da  Direção  e

Requisitos técnicos, que estão ilustrados no quadro 1.

Quadro 1 – Requisitos da ISO/IEC 17025:2005

4. Requisitos da Direção 5. Requisitos técnicos

4.1 Organização
4.2 Sistema de Gestão
4.3 Controle de Documentos
4.4  Análise  crítica  de  pedidos  propostas  e
contratos
4.5 Subcontratação de ensaios e calibrações
4.6 Aquisição de serviços e suprimentos
4.7 Atendimento ao cliente
4.8 Reclamações
4.9  Controle  dos  trabalhos  de  ensaio  e/ou
calibrações não-conforme
4.10 Melhoria
4.11 Ação corretiva
4.12 Ação preventiva
4.13 Controle de registros
4.14 Auditorias internas
4.15 Análises críticas pela direção

5.1 Generalidades
5.2 Pessoal
5.3 Acomodações e condições ambientais
5.4  Métodos  de  ensaio  e  calibração  e
validação de métodos
5.5 Equipamentos
5.6 Rastreabilidade de medição
5.7 Amostragem
5.8 Manuseio e itens de ensaio e calibração
5.9  Garantia  da  qualidade  de  resultados  de
ensaio e calibração
5.10 Apresentação de resultados

Fonte: Adaptado de ABNT (2005)

Nos  requisitos  da  direção,  no  tópico  organização  é  importante  definir  o

organograma do laboratório, principalmente no caso de instituições de ensino e pesquisa,

e identificar seu lugar na organização principal. As funções do gerente técnico, gerente da

qualidade nestas instituições são geralmente exercidas por professores e pesquisadores

e  precisam  ser  compatibilizadas  com  as  demais  atividades  exercidas  por  eles

(GROCHAU, 2011) e segundo Santos (2011) é importante definir as responsabilidades do

pessoal-chave,  atribuindo  ao  pessoal  gerencial  e  técnico  autoridade  e  recurso,  para

desempenhar suas tarefas,  com capacidade de realizar  de acordo com o sistema de
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gestão,  e  de  identificar  melhorias  na  finalidade  de  prevenir  ou  minimizar  não

conformidades. 

 Uma não conformidade é caracterizada como um desvio de um requisito da norma

pré-estabelecido,  um desvio do processo, ou o não atendimento da norma na qual  é

certificado ou almeja a certificação, podendo causar dúvidas sobre a conformidade do

laboratório com suas próprias políticas e procedimentos, ou sobre sua conformidade com

a norma ISO 17025 (BIDIN, 2018; ABNT, 2005). Segundo (ABNT NBR ISO 19011:2012)

que estabelece as diretrizes para auditoria de sistemas de gestão, não conformidade é

simplesmente o não atendimento a um requisito especificados.

A  Avaliacão  da  Conformidade  e  um  processo  sistematizado,  com  regras  pre-

estabelecidas,  devidamente  acompanhado e avaliado,  de  forma a  propiciar  adequado

grau de confianca de que um produto, processo ou servico,  atendam a requisitos pre-

estabelecidos em normas ou regulamentos, com menor custo possivel para a sociedade,

sendo um importante mecanismo para regulação do mercado (KUSTER, 2018) 

1.3 Auditorias como ferramentas de gestão

A ISO  define  a  auditoria  como  um  processo  sistemático  independente  e

documentado para obter provas e avaliá-las objetivamente e, para determinar em que

medida os critérios de auditoria são cumpridos. As auditorias são uma ferramenta valiosa

para avaliar  a  eficácia  do sistema de gestão da qualidade,  desde que seus critérios,

escopo e objetivos sejam claramente definidos (JADAUN et al. 2015).  Ramos  (1991)

descreve que  uma auditoria da qualidade e uma avaliacão  planejada,  programada e

documentada, executada por pessoal independente da área auditada, a fim de verificar a

eficácia  do  sistema  de  qualidade  implantado,  atraves  da  constatacão  de  evidências

objetivas  e  da  identificacão  de  não-conformidades,  servindo  como  mecanismo  de

realimentacão e aperfeicoamento do sistema da qualidade.

Jadaun et al (2015) lembram que as auditorias devem ser realizadas pelo menos

uma vez por ano de acordo com um cronograma e discutido durante as avaliações de

gerenciamento. As auditorias podem ser distinguidas em auditorias internas e externas.

Segundo a norma ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005 a auditoria interna consiste em uma

verificação da adequação e  da conformidade do sistema de gestão da qualidade em

relação às normas de referência e aos documentos internos.

A  Coordenação  Geral  de  Acreditação  (CGCRE)  atua  como  organismo  de
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acreditação  de  organismos  de  avaliação  da  conformidade  e  é  o  único  organismo

legalmente reconhecido sobre todos os aspectos referentes à acreditação no Brasil. Para

verificar se o laboratório continua atendendo aos requisitos da acreditação, são realizadas

auditorias  periódicas  onde  são  avaliados  todos  os  requisitos  da  acreditação  e

acompanhados  um número  de  serviços  acreditados  suficientes  para  abranger  todo  o

escopo acreditado. A primeira reavaliação deve ocorrer em até doze meses a contar da

data da acreditação e as demais em até vinte e quatro meses. Além das reavaliações, a

Divisão de Acreditação de Laboratórios (DICLA) realiza o monitoramento da acreditação

por meio de análise de documentos, como participações em programas de proficiência

(SANTOS, 2011).

A  auditoria  externa  é  uma  atividade  realizada  por  um  profissional  liberal,

independente,  sem  vínculo  de  emprego  com  a  entidade  auditada  e  que  poderá  ser

contratado para realizar auditoria permanente ou eventual, estes auditores desempenham

um papel importante na avaliação dos controles internos através das suas atividades de

auditoria,  conferindo,  inclusive,  recomendações  para  melhoria  dos mesmos.  Ainda no

âmbito da sua ação, fornecem um feedback importante sobre a eficiência e eficácia dos

controles internos (LIMA, 2014). 

Segundo a norma ISO 19011 (2012) os conhecimentos e habilidades do auditor

podem  ser  adquiridos  através  de  experiência  e  treinamento.  Devem  participar  de

programas de treinamento que cubram habilidades e conhecimentos genéricos do auditor.

É importante a experiência em uma posição técnica, profissional ou gerencial pertinente

que envolva o exercício de julgamento, tomada de decisão e solução de problemas. 

 É necessário que as auditorias sejam realizadas de forma a revelar a extensão da

conformidade a cada um dos requisitos da ABNT NBR ISO/IEC 17025 e do sistema de

gestão, e devem servir para verificar as habilidades e a integridade de todos os níveis do

gerenciamento  do  laboratório  e  do  seu  pessoal  (INMETRO,  2011).  O  INMETRO

recomenda  que  ao  elaborar  o  relatório  da  auditoria  interna,  haja  no  mínimo  itens

associados a época da auditoria interna, nome do auditor,  as pessoas contatadas, as

atividades auditadas, detalhes dos aspectos examinados, identificação das amostras ou

itens  de  calibração  e/ou  ensaio,  identificação  do  equipamento,  identificação  de

documentos  e  registros,  mesmo  se  não  forem  encontradas  não  conformidade

(CARVALHO et. al, 2012). Ramos (1991) considera ainda importante no relatório preparar

um sumário com as deficiências observados e recomendações, bem como, citar as ações

corretivas e respectivos prazos de implantação
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Conforme o documento de caráter orientativo de auditorias do INMETRO, o DOQ

Cgcre  002  (INMETRO,2011),  os  objetivos  das  auditorias  internas  determinam  se  as

políticas do sistema de gestão estão sendo implementadas conforme foram definidas no

Manual  da  Qualidade,  se  todo  o  pessoal  está  executando  suas  atribuições  e

responsabilidades de forma satisfatória e se os procedimentos técnicos e do sistema de

gestão estão sendo seguidos.

Lisboa (2017) considera que a auditoria interna tem por finalidade desenvolver um

plano  de  ação  que  auxilie  a  organização  a  alcançar  seus  objetivos, adotando  uma

abordagem  sistêmica  e  disciplinada  para  a  avaliação  e  melhorando  a  eficácia  dos

processos de gerenciamento de riscos com o objetivo de adicionar valor e melhorar as

operações e resultados de uma organização. Carvalho et.  al  (2012) acredita que esta

auditoria contribui para que os requisitos da norma sejam atendidos tanto para o processo

de  implementação  quanto  ao  processo  de  manutenção  do  sistema  de  gestão  da

qualidade.

 A auditoria interna é uma atividade de avaliação independente, voltada para o

exame e avaliação da adequação, eficiência e eficácia dos sistemas de controle, como da

qualidade do desempenho das áreas, em relação as atribuições e aos planos, às metas,

aos objetivos e às politicas definidas.  Os auditores internos avaliam e fornecem uma

garantia  razoável  de  gestão  de  risco  e  decidem  que  controles  internos  devem  ser

implementados, de modo que o caminho traçado pela entidade para atingir os objetivos

propostos não seja perturbado. Assim, os auditores internos detectam e comunicam as

falhas  nos  controles  internos  e  fazem  recomendações  para  melhorar  as  deficiências

detectadas (LIMA, 2014).

Segundo Souza (2012), o auditor interno deverá possuir certificados de qualificação

e treinamento na área do sistema de gestão auditado.  Segundo a norma ISO 19011

(2012),  os  conhecimentos  e  habilidades  do  auditor  podem ser  adquiridos  através  de

experiência e treinamento que contribuam para o desenvolvimento do conhecimento e

habilidades,  programas  de  treinamento  que  cubram  habilidades  e  conhecimentos

genéricos  do  auditor,  experiência  em  uma  posição  técnica,  profissional  ou  gerencial

pertinente  que  envolva  o  exercício  de  julgamento,  tomada  de  decisão,  solução  de

problemas,  comunicação  com  gerentes,  profissionais,  pares,  clientes  e  outras  partes

interessadas,  experiência  em auditoria  adquirida  sob  a  supervisão  de  um auditor  na

mesma  disciplina.  Nas  atividades  de  auditoria,  os  auditores  devem  demonstrar

profissionalismo no desempenho da função,  observando os seguintes  itens:  ser  ético,
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mente  aberta,  diplomático,  observador,  perspectivo,  versátil,  tenaz,  decisivo,

autoconfiante, agir com firmeza, aberto a melhorias, sensibilidade cultural e colaborativo. 

A independência do auditor, externo ou interno, deve ser absoluta, não podendo,

em momento algum, aceitar exigências relativas ao procedimento que deve adotar na

execução da auditoria por parte da empresa auditada. O auditor interno é um empregado

da empresa e dentro de uma organização, ele não deve estar subordinado àqueles cujo o

trabalho examina, o auditor interno deve executar a sua função com total independência

profissional,  seguindo  as  normas  e  os  procedimentos  de  auditoria  (INMETRO,2011).

Deve-se estabelecer critérios na definição dos auditores do SGQ; convém que o auditor

não  realize  as  auditorias  no  seu  próprio  lugar  de  trabalho,  com  isso  mantém-se  a

imparcialidade e a possibilidade de melhorias. (CARVALHO et. al, 2012).

Uma não-conformidade é definida como um não cumprimento de um requisito e

indica  que o  trabalho realizado por  um laboratório  é  inconsistente  com o sistema de

gestão da qualidade. A não-conformidade pode ser apontada de duas formas distintas:

uma, de uma auditoria resultante de um problema na conduta de um processo, gerando

um desvio da qualidade e dois,  uma auditoria proativa que produz inconformidade.  O

reconhecimento  da  falta  de  conformidade  e  a  implementação  de  ações  corretivas  e

preventivas são elementos essenciais para melhorar continuamente o desempenho do

laboratório (JADAUN et al. 2015).

As  análises  críticas  devem  ser  realizadas  para  definir  que  mudanças  são

necessárias para garantir  que o sistema de gestão do laboratório continue atendendo

tanto às suas próprias necessidades quanto aos requisitos da acreditação. O sistema de

gestão pode necessitar de modificações devido a mudanças que tenham ocorrido ou que

sejam  esperadas  na  Organização,  nas  instalações,  pessoal,  equipamentos,

procedimentos, atividades, ou carga de trabalho do laboratório (COCCO, 2015). 

O  presente  trabalho  tem  como  objetivo  analisar  o  impacto/experiência  da

implementação e aprimoramento do Sistema de Gestão da Qualidade no Laboratório de

Anemia  Infecciosa  Equina  da  UNICENTRO,  através  da  análise  crítica  das  não

conformidades  obtidas  nas  consultorias  e  auditorias  internas  e  externas  durante  o

processo  de  acreditação  junto  à  Ccgre/Inmetro  na  ISO  IEC  17025/2005,  visando  à

melhoria  contínua  do  processo,  com o  objetivo  de  conquistar  novos  clientes  e  obter

rendimento maior para manter a acreditação do laboratório.
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2  ARTIGO SUBMETIDO

IMPACTO DA IMPLANTAÇÃO DA NORMA ISO/IEC 17025:2005 NO LABORATÓRIO DE

ANEMIA INFECCIOSA EQUINA DA UNICENTRO 

 RESUMO

Este artigo apresenta um estudo da experiência da implantação da norma ISO/IEC 17025:2005 no
Laboratório de anemia infecciosa equina, credenciado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento  (MAPA). Os requisitos  gerais  especificados  pela  ISO confirmam a competência
técnica dos laboratórios de ensaio e calibração. As auditorias internas e externas periódicas foram
utilizadas como ferramentas de mensuração da eficácia da implementação do sistema de gestão de
qualidade  (SGQ)  e  determinaram o  nível  de  adequação  e  conformidade  do  sistema  de  gestão
implementado no Laboratório em relação às normas de referência. O objetivo foi analisar o impacto
da  implementação  e  aprimoramento  do  SGQ no  Laboratório  de  Anemia  Infecciosa  Equina  da
UNICENTRO, através da análise crítica das não conformidades obtidas nas consultorias, auditorias
internas e externas. Os resultados das auditorias internas e externas apresentaram ao longo dos dois
anos de análise documental, um número decrescente de não conformidades. Ao mesmo tempo a
melhoria  constante  do SGQ possibilitou  um aumento significativo  das atividades  desenvolvidas
pelo Laboratório. Ao Laboratório de Anemia Infecciosa Equina da UNICENTRO, foi concedido o
certificado de acreditação na ISO 17025 em 2016,  após um longo período de adequações,  e  a
manutenção da mesma em 2017.Todo este processo de implantação permitiu demonstrar aumento
da  credibilidade  e  confiabilidade  dos  nossos  clientes  e  a  melhoria  na  rastreabilidade,  aspecto
essencial  na garantia  de  qualidade  e  fundamental  por  ser  correlacionado  com um programa de
sanidade animal internacional.

Palavras chave: requisitos, auditorias, sistema de gestão da qualidade, acreditação

ABSTRACT

Impact of implementing ISO/IEC 17025:2005 standards at the equine infectious anaemia laboratory at
Unicentro 

This paper presents a study on the experience of implementing ISO/IEC 17025:2005 standards at
the laboratory of equine infectious  anaemia,  qualified by the Brazilian  Ministry of Agriculture,
Livestock and Food Supply (MAPA). The general requirements stated by ISO confirm the technical
competence of testing and calibration laboratories. Periodic internal and external audits were used
as tools to measure how effective the implementation of a quality management system (QMS) was,
and determined the level of adequation and compliance of the implemented system in the laboratory
to the standards of reference. The objective was to analyze the impact of the implementation and
improvement of the QMS in the Equine Infectious Anemia laboratory of UNICENTRO, through the
critical  analysis  of the nonconformities  obtained in  the  consulting,  internal  and external  audits.
Throughout 2 years of analysis, the results of internal and external audits showed a decreasing level
of  non-compliance.  Concurrently,  the  constant  improvement  of  the  QMS allowed  a  significant
increase in the number of activities carried out by the laboratory. In 2016, after a long period of
adjustment,  the  equine  infectious  anaemia  laboratory  was  granted  the  ISO 17025 accreditation



24

certificate  and  held  it  in  2017.  That  process  of  implementation  enabled  us  to  demonstrate  an
increase not only in credibility and reliability,  but also an improvement in traceability,  which is
essential in quality assurance and fundamental for an international animal health program.

KEYWORDS: requirements, audits, quality management system, accreditation 

INTRODUÇÃO

Anemia infecciosa Equina (AIE) é uma lentivirose que acomete todos os animais da família

de Equídeos (OIE, 2018). O vírus da Anemia Infecciosa Equina (VAIE) consegue se replicar em

monócitos e macrófagos e desenvolve uma viremia que leva a generalização da infecção (OAKS et

al,  1998).  Clinicamente  a  doença  se  apresenta  na  forma  aguda,  com sinais  de  febre,  anemia,

hemorragias petequiais, edemas nos membros, fraqueza e falta de apetite,  com probabilidade de

morte em dois a três dias; ou na forma crônica com febre recorrente, fraqueza, falta de apetite e

baixo rendimento  esportivo.  A evolução do estágio  crônico  para  portador  inaparente  ocorre de

forma  gradual  durante  os  primeiros  dez  meses  após  a  infecção  e,  neste  período  os  anticorpos

específicos  para  o VAIE sofrem maturação  de  especificidade  e  avidez,  resultando em resposta

imune  humoral  mais  eficiente,  que contribuem para  manutenção  da AIE na  fase assintomática

(SILVA, 2007). Do ponto de vista epidemiológico, a forma inaparente é considerada a mais grave,

pois não apresenta sintomas, favorecendo a disseminação da doença (DIEHL, 2013). 

Um  diagnóstico  clínico  suspeito  de  AIE  deve  ser  confirmado  por  demonstração  de

anticorpos  contra  o  vírus  no  sangue,  sendo  a  imunodifusão  em  gel  de  ágar  (IDAG)  o  teste

sorológico internacionalmente aceito para transporte,  porém com uma crescente aceitação de do

Enzyme linked immunosorbet assay (ELISA) (REIS, 2015).

No  Brasil  os  laboratórios  interessados  em  realizar  o  exame  de  AIE,  independente  da

metodologia,  devem  ser  cadastrados  no  Ministério  da  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento

(MAPA) (FRANCO; PAES, 2011) e levando-se em consideração a Instrução Normativa n  º  57 o

laboratório deverá, para todos os ensaios do seu escopo de credenciamento, manter sua acreditação

na Norma ABNT NBR ISO/ IEC 17025 válida e ativa junto ao Instituto Nacional de Metrologia,
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Qualidade e Tecnologia (BRASIL, 2013).

Os laboratórios de ensaio e calibração brasileiros que implementam um programa de gestão

da qualidade utilizam a norma ISO 17025 a fim de demonstrar a sua competência técnica, sendo

que  esta  norma  é  alinhada  com a  ISO 9001  “sistema  de  gestão  da  qualidade”  (MACHADO &

ALMEIDA,  2013).  Com a NBR ISO/IEC 17025, o  laboratório  padroniza seus serviços  para que

funcionem de acordo com especificações e garantam a qualidade no resultado final. O diferencial

pode  estar  no  fato  de  se  buscar  superar  as  expectativas  dos  clientes,  obtendo  resultados  com

menores incertezas de medição que o de outros laboratórios e se possível com um menor tempo de

execução dos serviços (MAGALHÃES & NORONHA, 2006). 

A Coordenação Geral de Acreditação (CGCRE) do INMETRO atua como organismo de

acreditação  de  organismos  de  avaliação  da  conformidade  e  é  o  único  organismo  legalmente

reconhecido  sobre  todos  os  aspectos  referentes  à  acreditação  no  Brasil.  Para  verificar  se  o

laboratório atende aos requisitos da acreditação, são realizadas auditorias externas periódicas, onde

são avaliados todos os requisitos da acreditação e acompanhados um número de serviços suficientes

para  abranger  todo  o  escopo  acreditado  (SANTOS,  2011).  A  acreditação  é  a  verificação  da

conformidade, com a implementação local de padrões internacionais e a auditoria é o procedimento

para atingir este objetivo, se trata pois da essência da acreditação (WILSON et al, 2015). 

Além  deste  controle  externo  de  qualidade,  o  laboratório  deve  demonstrar  à  equipe  de

avaliação a viabilidade do controle do sistema de gestão, realizando, pelo menos, uma auditoria

interna que inclua atividades de calibração e/ou ensaio, e uma análise crítica antes de ser acreditado

(INMETRO, 2011). A auditoria interna tem por finalidade desenvolver um plano de ação que auxilie

a organização a alcançar seus objetivos, adotando uma abordagem sistêmica e disciplinada para a

avaliação e melhorando a eficácia dos processos de gerenciamento de riscos (LISBOA,  2017). A

auditoria interna contribui para que os requisitos da norma sejam atendidos tanto para o processo de

implementação quanto ao processo de manutenção do sistema de gestão da qualidade, identificando
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oportunidades de melhoria (CARVALHO et. al, 2012).

O  presente  trabalho  teve  como  objetivo  analisar  o  impacto  da  implementação  e

aprimoramento do Sistema de Gestão da Qualidade no Laboratório de Anemia Infecciosa Equina da

UNICENTRO (LAIE), através da análise crítica das não conformidades obtidas nas consultorias,

auditorias internas e externas durante o processo de acreditação junto à CGCRE/INMETRO na ISO

IEC 17025/2005, visando à melhoria contínua do processo.

MATERIAL E MÉTODOS

Essa pesquisa foi qualitativa, classificada como documental, e incluiu a análise documentária

do Sistema de Gestão da Qualidade de um Laboratório de saúde animal da Universidade Estadual do

Centro-oeste do Paraná (UNICENTRO) e a observação crítica dos autores. Para o controle do SGQ

geral do LAIE, foi executada 1 consultoria externa inicial  em 2013 e 4 auditorias no período de

20/01/2016 à 28/06/2017. As auditorias foram divididas em auditorias internas e externas, e fizeram

parte do processo acreditação inicial até a fase de manutenção da acreditação. As auditorias foram as

ferramentas  utilizadas  para  esta  análise.  Foi  escolhido  um Laboratório  de  saúde  animal  onde  a

pesquisadora e a orientadora tivessem fácil e rápido acesso aos dados, tendo em vista que as mesmas

atuam  respectivamente,  como  auxiliar  de  laboratório/gerente  da  qualidade  desde  2013  e  como

responsável técnica/diretora desde 2004, participando assim de todo o processo de acreditação, desde

a demanda pelo MAPA até a fase atual de manutenção da acreditação. 

O Laboratório de Anemia Infecciosa Equina da UNICENTRO fica no Campus CEDETEG, da

Universidade Estadual do Centro-Oeste, localizado na Rua Simeão Camargo Varela de Sá, 03 Vila

Carli, Guarapuava / PR no CNPJ 77.902.914/0001-72. O laboratório teve seu início no ano de 2004, e

atua hoje sob a portaria nº 204 de 30/07/2014.

A  metodologia  utilizada  nesta  dissertação  foi  a  avaliação  das  não  conformidades  nas

auditorias internas e externas, nos períodos supracitados e as ações implementadas para acompanhar

e correlacionar o avanço do processo de acreditação e manutenção. Para tornar a documentação
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uniforme e facilitar o trabalho, a revisão foi iniciada a partir dos documentos oriundos dos relatórios

de auditoria internas e dos relatórios de avaliação de laboratórios (RAV – INMETRO) e relatórios

de resolução de não conformidades (RRNC – INMETRO) das auditorias externas.  Este sistema

permitiu obter instruções simplificadas e traduzir algumas informações em esquemas e diagramas.

Os  dados  foram agrupados  pelos  requisitos  da  norma  ISO 17015,  sendo  analisados  os

diversos  aspectos  da  gerência  técnica  e  da  gerência  da  qualidade,  conforme  foram elencadas.

Durante o processo de análise crítica dos documentos, foram demonstradas as ações implementadas

para as não conformidades. 

RESULTADOS

Análise das Não conformidades e ações implementadas

Ao final de cada auditoria o relatório da auditoria foi registrado pelo auditor, constando as

conformidades e as não conformidades decorrentes das análises da documentação da qualidade para

análise crítica do Sistema de Gestão da Qualidade e a promoção das ações corretivas que deveriam

tratar  as causas  originais  e  fornecimento  de evidências  objetivas  das não conformidades  para os

auditores externos. Na análise do relatório da primeira auditoria interna foram encontrados 21 não

conformidades, sendo 13 não conformidades dos requisitos da direção e 08 não conformidades dos

requisitos técnicos, e após análise crítica pela equipe, implementadas ações para resoluções das não

conformidades, descritas na tabela 2 abaixo:

Tabela 2: Descrições das ações implementadas na primeira auditoria interna

Requisito Descrição Ação implementada

Requisitos da 
Direção: 4.1.5 c,
4.1.5 e 4.1.6 

Organização Proteção  e  armazenamento  das  informações
confidenciais em “Back up”;
Nova estrutura organizacional e gerencial;
Estabelecimento  das  funções  da  direção  geral,
vinculadas  ao  laboratório  e  desvinculadas  do  setor
administrativo/financeiro.
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Requisitos da 
Direção: 4.2.2 

Sistema de Gestão Comprometimento da direção do laboratório com a
melhoria contínua.

Requisitos da 
Direção: 4.3.1, 
4.3.2.2 e 4.3.2.3

Controle  de
Documentos

Verificação  contínua  dos  documentos  externos  do
SGQ;  Procedimento  para  documentos  obsoletos  e
registro na lista mestra;  Atualização da lista mestra
com inclusão da data de emissão.

Requisitos da 
Direção: 4.6.3 

Aquisição  de
Serviços  e
Suprimentos

Inclusão de análise crítica do certificado do produto.

Requisitos da 
Direção: 4.9.1 c

Controle  de
Trabalhos  de Ensaio
e/ ou Calibração Não
Conforme

Implantação  imediata  da  correção  das  não
conformidades.

Requisitos da 
Direção: 
4.13.2.2 

Controle  de
Registros

Treinamento para preenchimento correto do FORM
POP 12.05 (visto) para o auxiliar técnico.

Requisitos da 
Direção: 4.14.1 

Auditoria Interna Planejamento  e  inclusão  no  cronograma  de
atividades  do  Laboratório  em  cursos  de  auditoria
interna.

Requisitos da 
Direção: 4.15.1

Análise  Crítica  pela
Direção

Análises  Críticas  agendadas  em nosso cronograma
de atividades e realizadas pela Alta Direção.

Requisitos 
Técnicos: 5.4.1

Métodos de Ensaio e
Calibração  e
Validação  de
Métodos

Implantação  da  Instrução  de  trabalho  -  IT  15
(Operação da Estufa de Esterilização e Secagem)

Requisitos 
Técnicos: 5.5.2,
5.6.1 e 5.5.8

Equipamentos  e
Rastreabilidade  de
Medição

Novo plano de calibração para os equipamentos;
Colocação  de  etiquetas  e  datas  das  próximas
calibrações.

Requisitos 
Técnicos: 5.9.1

Garantia  da
Qualidade  de
Resultados de Ensaio
e Calibração

Cronograma  de  participação  em  ensaios  de
proficiência; Novos pedidos de MRC para empresas
com padrão RBC.

Na  análise  documental  da  primeira  auditoria  externa  foram  encontrados  19  não

conformidades, sendo 16 não conformidades nos requisitos da direção e 03 não conformidades nos

requisitos técnicos, e foram analisadas as ações implementadas para resolução das não conformidades

como mostra na tabela 3 abaixo:

Tabela 3: Descrições das ações implementadas na primeira auditoria externa 
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Requisito Descrição Ação implementada

Requisitos da 
Direção – 4.14 
Organização

Manual da Qualidade Modificações no organograma, delineando a posição
do laboratório dentro da estrutura administrativa da
UNICENTRO.Incluídos novos objetivos do Sistema
de  Gestão,  como  exemplo:  Representar  o
compromisso de todos os integrantes do laboratório;
Garantir  os  níveis  de  excelência;  Verificar  a
compreensão,  aplicação  e  manutenção  (Políticas  e
objetivos da Qualidade) por meio de análises críticas
do SGQ.

Requisito da 
Direção: 4.2.1, 
4.2.2

Sistema de Gestão Criado um formulário POP para cadastro de clientes;
Modificações  no  POP  07  Melhoria  e  ações
preventivas; Incluídos  novos  objetivos  do  SGQ no
MQ.

Requisitos da 
Direção – 4.3.1

Controle  de
documentos

Todos  os  doc.  distribuídos  nas  salas:  exames,
triagem  e  esterilização  com  a  nomina  “Cópia
Controlada”;
Atualização da Lista Mestra;  Corrigido o doc. NIE-
CGCRE-009 na lista mestra.

Requisitos da 
Direção: 4.6.2 e
4.6.3

Aquisição  de
Serviços  e
Suprimentos

Criação  do  FORM  POP  12.12:  Análise  de
calibração;
Reformulação  do POP 12;Melhoria  das  descrições
no SAB’s.

Requisito 4.9.1 Controle  de
Trabalhos  de Ensaio
e/ ou Calibração não
conforme

Modificações  no  POP 06,  incluindo  mais  detalhes
sobre  as  ações  a  serem  tomadas  e  as  medidas  a
serem  aplicadas  para  a  necessidade  ou  não  de
interrupção dos ensaios.

Requisito da 
Direção: 4.11.2

Ações Corretivas Modificações  no  POP  06  com  inclusão  das
ferramentas Espinha de Peixe e reuniões para análise
dos  trabalhos  não  conformes;  Registro  de
treinamento da equipe com ferramentas do controle
de qualidade

Requisito da 
Direção: 4.12.1

Ação Preventiva Apresentação  da  Memória  de  reunião  de  02/2016,
para  evidenciar  a  sensibilização  da  equipe  na
identificação de  melhorias  necessárias  e  potenciais
fontes de não conformidades.

Requisito da 
Direção: 4.13.1

Controle  de
Registros

Revisão do POP 08 com a exclusão de documentos e
inclusão  de  registros  da  qualidade  com  tempo  de
retenção.

Requisitos da 
Direção: 4.14.1

Auditoria Interna Auditoria  complementar  das  atividades  de  ensaio;
Modificação  do  POP  09;Modificação  no  FORM
POP 09.02.

Requisitos da 
Direção: 4.15.1 
e 4.15.2

Análise  Crítica  pela
Direção

Nova análise crítica pela alta gerência está em fase
de construção; Form POP 09.03 Análise Crítica pela
Direção com plano de ação para 2016.
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Requisitos 
técnicos: 5.5.2 e
5.5.5

Equipamentos Certificado  de  calibração  da  micropipeta  entre  os
pontos de 25 a 200 µl e ficha operacional;
Inclusão  da  análise  crítica  dos  equipamentos  após
calibração; Análise do certificado de calibração;
Treinamento da equipe; Modificações: Dicla 8.3 da
NIT Dicla 030 rev. 09;Certificado do MRC de pH 4
–  6,9  e  10;Registro  de  análise  de  certificado  de
calibração para os MRC’s de ph 4 0 6,9 e 10.

Não foram encontradas não-conformidades na segunda auditoria interna.

Na Segunda Auditoria  externa  foram encontrados  06  não conformidades,  sendo 05 não

conformidades nos requisitos da direção e 01 não conformidade no requisito técnico, como mostra

na tabela 4  abaixo as modificações implementadas no laboratório.

Tabela 4 : Descrições das ações implementadas na segunda auditoria externa 

Requisito Descrição Ação implementada

Requisitos da 
Direção: 4.1.5.j  
Organização

Manual da Qualidade Inserção do gerente da qualidade substituta; Registro
no FORM POP 10.01 as denominações e atribuições
do GQ’s

Requisitos da 
Direção: 4.3.2.1 

Controle  de
Documentos

Modificação na versão da lista mestra; Atualização
da lista mestra seguindo o site do INMETRO. Área
de aprovação nas IT’s

Requisitos da 
Direção: 4.6.4

Aquisição  de
Serviços  e
Suprimentos

Modificação no FORM POP 03.01 com inclusão da
qualificação e reavaliações do fornecedor;

Requisitos da 
Direção: 4.2.1

Sistema de gestão Treinamento  do pessoal  para registro das NC’s de
avaliação externa; Efetuado o registro; Modificação
do POP 06 com inclusão de áreas para descrição de
ação imediata

Requisitos 
Técnicos: 
5.5.10

Equipamentos Modificação no POP 12: inclusão do procedimento
de  verificação  intermediária  das  micropipetas;
Reformulação do FORM POP 12.11: metodologia;
Modificação  do  DQ:  periodicidade  quinzenal;
Treinamento da técnica

DISCUSSÃO

O  Laboratório  de  Anemia  Infecciosa  Equina  da  UNICENTRO  (LAIE)  foi  criado  pela
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UNICENTRO e credenciado pelo MAPA em 2004, com o objetivo de atender  os criadores de

equinos na região centro-sul do Estado do Paraná, provendo aos mesmos laudos técnicos para a

doença Anemia Infecciosa Equina e, ao mesmo tempo proporcionando aos estudantes de Medicina

Veterinária da UNICENTRO um centro de referência para diagnóstico de doenças infecciosas em

equídeos. Desde a sua fundação, o Laboratório primou por sua excelência técnica, valores éticos e

pelo  atendimento  humano  e  personalizado  aos  seus  clientes,  por  meio  de  uma  equipe  de

profissionais capacitados e treinados.

Com a publicação da normativa IN n  º 57 de dezembro de 2013 do MAPA, a busca pela

excelência  se  tornou  irreversível,  pela  exigência  do  MAPA e  pela  necessidade  de  garantia  da

confiabilidade dos resultados laboratoriais. A proposta foi a princípio desafiadora pela dificuldade

de angariar recursos dentro de uma Universidade Estadual em crescimento e tecnicamente de um

Estado em eterna crise política e administrativa (Ruschel, 2018) porém é interessante observar que

em 2016 (INMETRO) já existiam 360 laboratórios de calibração e 887 de ensaio acreditados na

ISO/IEC 17025,  dos  quais  27  estavam ligados  às  Instituições  de  Ensino Superior  (IES),  como

universidades ou faculdades BENDER et al. (2017). Atualmente dos 14 Laboratórios de Diagnóstico

Animal do Paraná, somente o Laboratório da UNICENTRO está vinculado a uma instituição de

ensino superior (MAPA, 2018).

Em consonância com as citações de BENDER et al. (2017) e GROCHAU (2011) acreditamos

que uma das grandes restrições e dificuldades de gerenciar um Sistema vinculado a Norma ISO

17025 ou outro sistema de gestão de qualidade em uma Universidade pública é o grande número de

atividades concomitantes de ensino, pesquisa, extensão e administração que são desenvolvidas. A

direção  do  LAIE,  bem  como  os  responsáveis  técnicos  são  professores  do  curso  de  Medicina

Veterinária, com acúmulo de atividades pedagógicas, cargos administrativos, projetos de extensão e

pesquisa  vinculadas  à  pós-graduação.  Mesmo  com  essa  particularidade,  os  laboratórios  de

Instituição de Ensino Superior buscam acreditação, pois a maior motivação para a implantação de
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SGQ é potencializar as atividades  de extensão universitária e também atender aos requisitos da

norma (GROCHAU & CATEN, 2012). 

Segundo KLODABOCUS & BALGODIN (2011)  a acreditação  representa  uma característica

positiva para o laboratório, pois aumenta sua confiabilidade em relação aos seus clientes. Sendo que

a parte mais demorada e difícil é o desenvolvimento da documentação do SGQ, como o Manual de

Qualidade,  Procedimentos  Operacionais  Padrão,  instruções  de  trabalho,  descrições  de  cargos  e

registros.  A criação desses documentos exige a participação de todo o pessoal do laboratório e

experiência, porém o escopo único para diagnóstico de AIE se tornou uma vantagem do LAIE em

relação a outros laboratórios.

A acreditaçao oferece aos laboratorios vantagens como competitividade diferenciada, expan-

sao de mercados, reconhecimento de seus relatorios de ensaios em diversos paises, aumento da con-

fiabilidade do cliente, reduçao do numero de auditorias oriundas de reclamações de clientes, entre

outras (Inmetro, 2018). Pesquisas de satisfação são metodologias primordiais para integrar cliente e

empresa e foram elaborados pela equipe do LAIE, e continuamente enviados aos clientes, para que

o laboratório pudesse avaliar o grau de satisfação dos clientes. Apesar do baixo índice de respostas

(12%), em comparação com o número total de clientes assíduos (25 clientes), todos os resultados

podem ser considerados positivos. Apesar de ser um dos recursos utilizados para receber um feed-

back de como o serviço está sendo percebido pelos seus clientes. Portalupp et al (2006) lembram

que menos de 5% dos clientes insatisfeitos reclamam. Empresas pro-ativas medem a satisfaçao de

clientes diretamente, realizando pesquisas periodicas. Um alto indice positivo de propaganda “boca

a boca” indica que a empresa está produzindo alto nivel de satisfaçao de clientes. A realimentaçao

oriunda dos clientes permite aprimorar o Sistema de Gestão da Qualidade.

O cadastro de clientes é uma peça fundamental para determinar ações preventivas. Com as

informações, pode-se manter os clientes informados sobre as novidades, colher feedbacks sobre os

serviços  prestados  (PAULILLO,  2018).  O  LAIE  não  possuía,  antes  da  auditoria,  formulário  de
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cadastro de cliente adequado, que permitisse uma maior comunicação direta.

Uma  forma  de  se  obter  alto  desempenho  de  produtos  e  processos  se  dá  pela  melhoria

continua,  a  qual  aborda  um  aperfeiçoamento  no  processo,  que  resultará  no  acrescimo  de

desempenho,  sendo  que  um  dos  aspectos  deste  processo  é  o  planejamento,  o  qual  inclui  a

identificaçao do problema,  a  investigaçao das  causas  raizes,  a  proposiçao  e  o planejamento  de

soluções  (CARPINETTI,  2010).  A  partir  do  processo  de  acreditação,  e  com  a  implantação  das

auditorias  internas  e  externas,  o  laboratório  registrou  um aumento  significativo  no  número  de

exames recebidos, variando anualmente uma média de aumento de 75%, exemplo: em 2013 foram

recebidos  709  exames,  2014  foram 975  exames,  2015  foram 1418  exames,  2016  foram 1818

exames e 2017 realizamos 2220. Concomitante a este aumento de demanda observado, o número de

Municípios das microrregiões centro-sul e sudeste do Paraná atendidos aumentou de 11 para 31.

Logo,  uma  das  formas  que  se  observa  para  manter  um  bom  nível  de  governança  de  uma

organização  são  a  implementação,  o  desenvolvimento  e  o  funcionamento  da  auditoria  interna

(TRISCIUZZI, 2009).

Dando  continuidade  ao  processo  de  acreditação,  e  estabelecendo  ações  preventivas  após

análise crítica da auditoria de acreditação inicial,  a equipe do LAIE participou de vários cursos e

treinamentos para capacitação em auditoria interna e diversos aspectos referentes a sistema de gestão

de qualidade. Os cursos de Requisitos Gerais da Norma ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005, Análise

de  Certificado  de  Calibração,  Elaboração  de  documentos  do  Sistema  de  Gestão  e  Formação  de

Auditores  Internos  de  Laboratórios  para  a  Norma  NBR  ISO/IEC  17025:2005  permitiram  um

amadurecimento do pessoal do LAIE nos preceitos de qualidade e evidenciaram a sensibilização da

equipe  na  identificação  de  melhorias  necessárias  e  potenciais  fontes  de  não  conformidades.

MAGALHÃES & NORONHA (2006) lembram que o treinamento dos funcionários do laboratório deve

ser periódico, a fim de que sejam constantemente atualizados. 
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Organizações  menores  também devem ter  objetivos claros,  porém estes podem ser mais

implícitos e ser revelados mais pelas ações do que por documentos ou declarações. No caso de

entidades menores, os responsáveis das organizações podem confiar mais no contato pessoal e na

interação direta (TRISCIUZZI, 2009), que é a forma como o LAIE trabalhou antes das auditorias,

porém com a verificação de um número expressivo de não conformidades vinculadas a estrutura

organizacional  do  LAIE,  foram  necessárias  modificações  na  política  da  qualidade  e  no

organograma,  tornando  as  operações  mais  eficientes  e,  como  cita  o  INSTITUTE OF INTERNAL

AUDITORS (2006) proporcionando uma rede de segurança para a organização cumprir  normas e

regulamentos. 

Segundo JADAUN et al. (2015)  o laboratório é um sistema complexo, envolvendo muitos

passos de atividade e muitas pessoas. A complexidade do sistema requer que muitos processos e

procedimentos  sejam  executados  corretamente.  Durante  as  auditorias  não  foi  evidenciado  no

Manual  de  Gestão  da  qualidade  do  LAIE  a  responsabilidade  de  todo  a  pessoal  chave  da

organização,  como  por  exemplo  a  influência  do  Departamento  de  Medicina  Veterinária  e  da

Fundação  de  Apoio  ao  Desenvolvimento  da  Universidade  Estadual  do  Centro-Oeste  (FAU).

Constatou-se  que  estas  unidades  poderiam influenciar  as  atividades  de  ensaio,  uma  vez  que  o

laboratório  foi  criado  através  de  um  projeto  denominado  "Projeto  de  extensão  permanente

Laboratório de Anemia Infecciosa" proposto pelo Departamento de Medicina Veterinária (DEVET)

e  gerenciado  administrativamente  pela  FAU,  conforme  estabelece  esta  mesma  resolução.  A

modificação do organograma vinculando o LAIE direta e exclusivamente a Direção do Campus

CEDETEG/UNICENTRO, com o apoio administrativo da FAU, junto com a nomeação da direção

do laboratório e a inserção do LAIE no plano diretor da UNICENTRO deram maior segurança

gerencial ao pessoal do laboratório.

A auditoria interna fornece uma abordagem sistemática e disciplinada para avaliar a eficácia

do desenho e implementação do sistema de controle interno e os processos de gestão de riscos
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(TRISCIUZZI,2009). Nas auditorias realizadas no LAIE foram identificadas não conformidades aos

requisitos da norma ISO 17025:2005, tanto requisitos da direção como nos requisitos técnicos. Fo-

ram observadas uma maior quantidade de NC nos requisitos da direção. A primeira auditoria interna

apresentou 61,90% de NC nos requisitos da direção e 38,10% nos requisitos técnicos, na primeira

auditoria externa foi de 83,34% não conformidades nos requisitos da direção e 16,66% nos requisi-

tos técnicos e na segunda auditoria externa apresentou 84,22% de não conformidades nos requisitos

da direção e 15,78% nos requisitos técnicos, contrariando a observação de CUNHA et al. (2011) que

apresentam resultados de 36% dos requisitos da direção não conformes e 59% dos requisitos técni-

cos. SANTOS (2011) também apresentaram resultados que demonstraram um menor número de não

conformidades nas auditorias internas, nos requisitos da direção em relação aos requisitos técnicos.

Nas análises críticas das auditorias é importante também avaliar o efeito potencial de cada

não conformidade com a norma ISO 17025, com a validade dos resultados e a qualidade do serviço.

As  não  conformidades  (NC)  relacionadas  aos  equipamentos  verificadas  nas  auditorias,  com

ausência de um programa de calibração padrão, micropipetas não calibradas em valores-chave que

abrangem a faixa de execução do ensaio, ausência do procedimento de verificação intermediária das

micropipetas podem  ter  influência  direta  nos  resultados  dos  ensaios.  WILSON et  al.  (2015)

demonstraram que somente 5% das 188 auditorias analisadas apresentaram não conformidades com

potencial de interferência nos resultados. E relataram ainda que as NC vinculadas diretamente aos

laboratórios, ou seja, as técnicas, correspondem em média 38% do total, contra 57% das NC sendo

administrativas  e,  os  autores  consideram  que  esta  distribuição  indica  que  as  auditorias  de

conformidade  geram mais  ruído do que  o sinal,  sendo que seus  efeitos  sobre a  qualidade  dos

resultados e do serviço é mínima. Com os resultados das auditorias do LAIE, pode-se observar que

as não conformidades vinculadas aos requisitos técnicos foram mínimas e em nenhum momento

teriam como consequência a interrupção dos ensaios. Podemos correlacionar este achado com a

experiência de mais de 13 anos no desenvolvimento da técnica de IDGA para o escopo de anemia
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infecciosa  equina  das  responsáveis  técnicas  e  com o  treinamento  contínuo  do  pessoal  auxiliar

técnico do LAIE.

Não  conformidades  dos  requisitos  da  direção,  em  uma  ampla  gama  de  aspectos,  não

apresentam em geral efeitos deletérios, porém podem comprometer todo o processo de acreditação.

Entre  as  NC verificadas  nas  auditorias,  observou-se  que  o  manual  da  qualidade  do  LAIE não

evidenciava a responsabilidade de todo o pessoal chave na organização e não assegurava que os

processos adequados de comunicação fossem estabelecidos. MENDES & CRIPPA (2018) e MULLER

&  DINIZ (2007)  citam  a  importância  de  um  manual  da  qualidade  bem  definido  e  o

comprometimento da alta direção, com a implantação do Sistema de Gestão da Qualidade, bem

como com a melhoria contínua.

A ISO 17025:2005 determina em seu tópico de controle de documentos, que todos os docu-

mentos devem ser analisados criticamente e aprovados por pessoal autorizado, antes de ser inserido

em uma lista mestra ou procedimento equivalente. A lista mestra tem como objetivo definir o status

da revisão atual do documento e como este está distribuído no sistema de gestão, além de estar dis-

ponível para evitar a consulta de documentos inválidos ou obsoletos (SANTOS, 2011). O LAIE não

manteve atualizada a lista e não estabeleceu procedimentos para controlar os documentos que fazem

parte do sistema de gestão, bem como não garantiu a análise periódica dos documentos, e os proce-

dimentos para documentação obsoleta, conforme determina a ABNT (2005). Sendo assim, não asse-

gurou a contínua adequação e conformidade. É necessário fazer uma análise crítica dos seus proces-

sos para pontuar os problemas e então conseguir a eficiência e a eficácia. Automatizar processos

nem sempre é a solução pra tudo, se o seu Sistema de Gestão da Qualidade não é eficiente, princi-

palmente em um laboratório com escopo único e pessoal reduzido.

WILSON et al. (2015) forneceram evidências de que auditorias de conformidade de acordo

com o padrão ISO 17025 são ineficientes ferramentas para garantir qualidade, pois quase todas as

NC são inconsequentes. Elas se apresentam constantemente em cada laboratório acreditado e não

http://www.blogdaqualidade.com.br/eficiencia-nem-sempre-e-eficaz/
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tem  adversidade  notável  ou  efeitos  benéficos.  Porém  o  LAIE  falhou  quando  não  realizou

periodicamente a análise crítica do SGQ e das atividades de ensaio, e não foi possível evidenciar

que a Direção assegure que as ações decorrentes desta análise fossem realizadas dentro do prazo

adequado e combinado. Para assegurar a contínua adequação, eficácia e para introduzir mudanças

ou melhorias necessárias, a Alta Direção do laboratório deve realizar periodicamente uma análise

crítica do sistema de gestão do laboratório e das atividades de ensaio ou calibração (MULLER &

DINIZ 2007).  O  estabelecimento  de  análises  críticas  pelo  pessoal  do  LAIE  permitiu  a

descontinuidade da recorrência de um não-cumprimento em uma auditoria sequencial.

A  interrupção  do  trabalho  e  retenção  dos  relatórios  de  ensaio  garante  que  as  não

conformidades  serão detectadas,  registradas,  analisadas  e  tratadas,  de forma a evitar  ocorrência

futuramente,  e notificar o cliente quanto ao cancelamento quando necessário do trabalho (Zago,

2009).  NC correlacionadas  com controle  de trabalhos  de ensaio,  relacionadas  nas auditorias  do

LAIE, geraram modificações importantes no procedimento operacional, com a inclusão de ações e

medidas a serem aplicadas quando da necessidade de interrupção de ensaios.  Em certas situações,

particularmente quando os resultados das calibrações ou ensaios possam ser afetados, o laboratório

deve paralisar essas atividades até que as ações corretivas tenham sido implementadas. Pode ser

necessário também tomar ações relacionadas a trabalhos já executados que podem ser considerados

sob suspeita (INMETRO, 2011).

 Um programa  de  auditoria  interna  eficaz  consiste  em estudos  específicos,  baseados  em

processos e análise de todo o sistema. As perspectivas futuras são de continuar o aperfeiçoamento

nos requisitos da norma ISO 17025, pois o processo de amadurecimento em gestão de qualidade é

um  processo  contínuo.  As  auditorias  devem  ser  adotadas  como  uma  ferramenta  de  melhoria

ininterrupta  em seus  processos  operacionais,  para  atender  aos  requisitos  regulamentares.  Essas

auditorias  devem ser  projetadas  para  que  se  obtenha  informações  suficientes  para  gerenciar  as

instalações, equipamentos, pessoal, métodos, práticas, registros e controles. Esta perspectiva dará ao
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LAIE autossuficiência, pelo aumento  da recepção de amostras e aumento do número de clientes e

talvez  o torne mais  reflexivo e  desenvolvido para ampliar  seu escopo e atender  a demanda de

exames de mormo na região do Paraná, tornando-se referência em Guarapuava e região.

CONCLUSÃO

O LAIE atingiu seu objetivo com a implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade,

e em junho de 2016 foi acreditado na norma ISO/IEC 17025 sob o n º CRL 1095 e, garantiu em

2017 a manutenção desta acreditação. 

A análise documental das consultorias e auditorias do LAIE permitiu uma avaliação porme-

norizada e ao mesmo tempo farta do processo de implementação da ISO 17025 em um laboratório

de saúde animal, vinculado a uma instituição de ensino pública e estadual. Demonstraram claramen-

te o impacto da aplicação de uma normativa internacional no cotidiano de um pequeno laboratório

de uma instituição de ensino pública. 

Através das auditorias pode-se observar o grau de comprometimento da equipe em buscar a

melhoria  contínua  através  da  aplicação  da  norma  ISO/IEC  17025  no  laboratório  de  Anemia

Infecciosa Equina, como pode ser observado pela expressiva diminuição na ocorrência de número

de não conformidades apresentadas nas auditorias internas e nas auditorias realizadas pela Cgcre. 

O Sistema de Gestão da Qualidade do LAIE priorizou auditorias baseadas no risco potencial

de ocorrência de não conformidades. Estabeleceu auditorias completas, com exceção da primeira

auditoria interna, que apresentou falhas na parte técnica. A evolução das correções das NC ao longo

das  auditorias,  identificaram  um ganho  de  familiaridade  com o  assunto  e  ao  longo  de  tempo

permitirá melhoria de eficiência operacional. 

Após o sistema implementado e incorporado à rotina de trabalho os benefícios passaram a

ser  visíveis,  com destaque para  a  formação  de  uma equipe  comprometida  com os  assuntos  da

qualidade,  com objetivo  de  prestar  um serviço  com excelência  e  atender  cada  vez  melhor  as

necessidades  e  expectativas  dos  clientes,  além  do  aumento  significativo  de  recebimentos  de
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amostras  para  exame  de  Anemia  Infecciosa  Equina.  Além  de  funcionar  como  um  importante

instrumento de competitividade, mostrando que é possível conquistar este tipo de reconhecimento

em uma instituição pública e adaptar a realidade do dia a dia às normas de um sistema de gestão da

qualidade. 
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4. ANEXO
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