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1. OBJETIVO 

1.1  Objetivo geral 

Contribuir para a melhoria da qualidade dos resultados dos diagnósticos 

dos laboratórios participantes. 

1.2 Objetivos específicos 

− Avaliar o desempenho individual dos laboratórios participantes, segundo 

ABNT NBR ISO/IEC 17043:2011, para os ensaios propostos; 

− Possibilitar o monitoramento do desempenho dos laboratórios 

participantes; 

− Proporcionar confiança aos clientes dos laboratórios participantes. 

2. CAMPO DE APLICAÇÃO 

Este documento aplica-se ao provedor de ensaio de proficiência (PEP) - 

Fundação Ezequiel Dias e aos laboratórios participantes do Programa de 

Avaliação Externa da Qualidade da Funed – AEQ. 

3. SIGLAS 

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas 
AEQ Programa de Avaliação Externa da Qualidade da Funed 
DCH Doença de Chagas 
DIOM Diretoria do Instituto Octávio Magalhães 
DPGQ Divisão de Planejamento e Gestão da Qualidade 
DPP Teste Rápido 
ELISA Ensaio imunoenzimático (Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay) 
FM Formulario  
Funed  Fundação Ezequiel Dias 
HI Hemaglutinação Indireta 
HIV Vírus da Imunodeficiência Humana (Human Immunodeficiency 

Vírus) 
IEC International Electrotechnical Commission 
INMETRO Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia 
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ISO International Organization for Standardization 
LVCan Leishmaniose Visceral Canina 
NBR Norma Brasileira  
ONA Organização Nacional de Acreditação 
RIFI Reação de imunofluorescência Indireta 
SPEP Serviço de Provedoria de Ensaio de Proficiência 
SSG Sub-Sistema de Gestão 
VIM Vocabulário Internacional de Metrologia 

4. DEFINIÇÕES 

Para efeito deste documento aplicam-se as seguintes definições: 

− Comparação Interlaboratorial:  organização, desempenho e avaliação 

de medições ou ensaios nos mesmos ou em itens similares por dois ou 

mais laboratórios, de acordo com regras pré-determinadas.  

− Coordenador:  um ou mais indivíduos com responsabilidade para 

organizar e gerenciar todas as atividades envolvidas na operação de um 

programa de ensaio de proficiência. 

− Cliente: organização ou pessoa para a qual um programa de ensaio de 

proficiência é fornecido através de um contrato. 

− Ensaio de Proficiência:  é a avaliação de desempenho do participante 

contra critérios pré-estabelecidos por meio de comparações 

interlaboratoriais. 

− Equipe técnica:  equipe do AEQ/Funed que auxilia, quando convocada 

pela coordenação geral, no planejamento e na aprovação de resultados 

dos ensaios de proficiência. Esta equipe é formada por especialistas da 

Funed com notório saber nas áreas dos ensaios de proficiência 

oferecidos. 

− Itens de ensaio:  amostra, produto, artefato, material de referencia, 

equipamento, padrão, conjunto de dados ou outra informação utilizada 

pelo ensaio de proficiência. 
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− Kit de diagnóstico:  conjunto completo de reagentes e dispositivos para 

a realização de ensaios ou testes em material biológico com número de 

lote, data de vencimento definidos e registro no Ministério da Saúde.  

− Laboratório de referência:  laboratório responsável pela confecção, 

caracterização e fornecimento do valor designado dos itens de ensaio. 

− Laboratório Participante: laboratórios que recebe itens de ensaio de 

proficiência e submete os resultados para análise crítica pelo Provedor 

de ensaio de proficiência. 

− Manual do Participante:  documento que contém informações, protocolo 

e cronograma das rodadas de ensaios de proficiência. O objetivo deste 

documento é orientar o laboratório participante quanto aos requisitos 

gerais do ensaio de proficiência do qual está participando. 

− Matriz:  Amostra utilizada para a produção de um lote de itens de ensaio. 

− Painel sorológico: é o conjunto de itens de ensaio (soro de origem 

humana ou animal) processado e caracterizado destinados a programas 

de controle de qualidade da sorologia de laboratórios e hemocentros. O 

painel sorológico do AEQ é denominado “Kit”. 

− Provedor de ensaio de proficiência: organização responsável pelo 

desenvolvimento e realização de todas as etapas dos ensaios de 

proficiência.  

− Rodada de ensaio de proficiência:  uma sequência completa de 

distribuição de itens de ensaio de proficiência. 

− Valor designado:  valor atribuído a uma propriedade especifica de um 

item de ensaio de proficiência. 

5. ESTRUTURA 

5.1 Introdução 

A avaliação externa da qualidade é um programa abrangente, dentre os 

vários tipos de comparações interlaboratoriais, que além dos objetivos de um 
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programa interlaboratorial, tem caráter educativo alinhando-se à missão da 

Fundação Ezequiel Dias - Funed que é “Participar da construção do Sistema 

Único de Saúde, protegendo e promovendo a saúde”. Com isso, por meio do 

Programa de Avaliação Externa da Qualidade, a Funed busca contribuir para o 

aprimoramento técnico dos laboratórios que realizam ensaios para os 

diagnósticos laboratoriais do HIV, da Leptospirose, da Leishmaniose Visceral 

Canina (LVCan) e Doença de Chagas. 

As rodadas de ensaio de proficiência do Programa de 2013 foram 

planejadas segundo os requisitos da ABNT NBR ISO/IEC 17043:2011 

.Avaliação de conformidade – Requisitos Gerais para Ensaios de Proficiência.. 

É importante ressaltar que para atingir plenamente seus objetivos, a 

realização de um ensaio de proficiência requer um forte comprometimento dos 

laboratórios participantes no cumprimento das condições pré-estabelecidas. 

Portanto, siga rigorosamente as recomendações. 

Seja bem-vindo ao Programa de Avaliação Externa da Qualidade da Funed. 

5.2 Adesão e Participação 

Podem participar do Programa de Avaliação Externa da Qualidade de 2013, 

laboratórios que realizem diagnóstico laboratorial de: HIV, Leptospirose, 

Leishmaniose Visceral Canina e Doença de Chagas, mediante preenchimento 

DIOM-DPGQ-SPEP-AEQ-FM 0002 “Termo de Adesão” para participação em 

ensaios de proficiência. Ressaltamos que a participação é voluntária e gratuita.   

5.3 Item de ensaio 

a) Composição 
 

Tabela 1 - Composição dos Painéis Sorológicos (Kit)  

Ensaio de Proficiência 
Quantidade 

de itens: 
Painel contém: 

HIV 4 1,5mL de soro humano reativo ou não 

para o marcador investigado 
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Leptospirose 4 0,15mL de soro humano reativo ou não 

para o marcador investigado; 

Leishmaniose Visceral 

Canina (LVCan) 

4 0,15mL de soro canino reativo ou não 

para o marcador investigado 

Doença de Chagas 4 0,2mL de soro humano reativo ou não 

para o marcador investigado 

b) Origem e preparo  
Os itens de ensaio são obtidos a partir de soro/plasma humano ou animal. 

Estes são processados e caracterizados sorologicamente utilizando uma 

variedade de kit´s de diagnósticos disponíveis no mercado. O preparo e a 

caracterização são realizados pelo Laboratório de Referência. Os itens de 

ensaio na forma líquida são distribuídos aos participantes em frascos 

devidamente identificados por um código único. 

c) Valor designado 
O valor designado de cada item de ensaio distribuído é fornecido pelo 

Laboratório de Referência, por meio da caracterização sorológica, e são 

divulgados nos relatórios das rodadas. 

d) Homogeneidade e Estabilidade  
Os itens de ensaio são submetidos a testes de homogeneidade, pelos 

Laboratórios de Referência, antes da distribuição aos participantes conforme 

Protocolo Internacional Harmonizado para Ensaios de Proficiência de 

Laboratórios Analíticos AOAC/ISO/IUPAC 2006.  

A estabilidade dos itens de ensaio é verificada a cada rodada pelos 

Laboratórios de Referência. 

5.4  Envio e recebimento dos itens 

Os kits contendo os itens de ensaio são acondicionados adequadamente 

em caixas de transporte de material biológico e enviados aos Clientes pelos 

Correios, via Sedex. Os participantes são notificados por e-mail quanto ao 

envio dos itens. Oos itens de ensaio devem ser entregues em 48 horas. 
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O laboratório deverá confirmar o recebimento do kit contendo os itens de 

ensaio, respondendo ao e-mail enviado, na data do recebimento.  

Ao receber o material, o participante deve proceder a uma inspeção para 

verificar a integridade dos itens e preencher o formulário DIOM-DPGQ-SPEP-

AEQ-FM 0008 “Recebimento de Itens de Ensaio” relatando a existência de 

qualquer dano ou não. Este formulário deve ser devolvido à Funed (Provedor) 

juntamente com os resultados dos ensaios. 

Em caso de extravio, perda, deterioração de itens de ensaio e/ou dúvidas 

durante a rodada, entrar em contato imediatamente com o provedor pelo 

endereço eletrônico aeqfuned@gmail.com ou pelo telefone (31) 3314-4701 

para que sejam tomadas as providências necessárias. 

5.5 Condições de armazenamento, manuseio e biossegu rança 

Os itens de ensaio a serem testados devem ser conservados em 

temperatura aproximada de - 20º C até o momento da realização do ensaio e 

posteriormente armazenados a mesma temperatura até o recebimento do 

relatório final.  

Convém que os itens de ensaio sejam descongelados por no máximo três 

vezes durante o período de execução dos ensaios na rodada. 

O manuseio e descarte dos materiais são de responsabilidade do 

laboratório participante, que deve adotar práticas de biossegurança adequadas 

às suas atividades. 

Maiores informações, consultar DIOM-DPGQ-SPEP-AEQ-FM 0039 

“Instruções Gerais e Biossegurança”. 

5.6 Documentos do programa 

Serão disponibilizados aos laboratórios participantes os seguintes 

formulários e documentos contendo instruções necessárias à participação: 

− DIOM-DPGQ-SPEP-AEQ-FM 0044 – Notificação de envio de itens de 

ensaio (enviado por e-mail); 
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− DIOM-DPGQ-MQ 0006 Manual do Participante – AEQ (enviado apenas 

na 1ª Rodada do ano, por e-mail, ou sempre que revisado); 

− DIOM-DPGQ-SPEP-AEQ-FM 0008 - Recebimento de Itens de Ensaio; 

− DIOM-DPGQ-SPEP-AEQ-FM 0039 - Instruções Gerais e Biossegurança; 

− Formulários de Resultados de Participantes;  

− Envelope para resposta. 

5.7 Cronograma 

Os ensaios de proficiência para os diagnósticos de HIV, Doença de Chagas 

e Leishmaniose Visceral Canina terão três rodadas anuais. O ensaio de 

proficiência em Leptospirose terá duas rodadas. 
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Cronograma de atividades do Programa 2013 
Rodada/Ensaio Evento Período 

Envio dos itens de ensaio. 2ª quinzena de Abril 
Envio dos resultados 

pelos laboratórios 
participantes ao provedor. 

15 dias após o recebimento dos itens 
de ensaio  

1ª 
HIV 

 
Doença de 

Chagas 
 

 Leishmaniose 
Visceral Canina 

 
Leptospirose 

Envio do relatório aos 
laboratórios participantes Junho  

Envio dos itens de ensaio. 1ª quinzena de Agosto 
Envio dos resultados 

pelos laboratórios 
participantes ao provedor. 

15 dias após o recebimento dos itens 
de ensaio  

2ª 
HIV 

 
Doença de 

Chagas 
 

 Leishmaniose 
Visceral Canina 

 

Envio do relatório aos 
laboratórios participantes Outubro 

Envio dos itens de ensaio. 1ª quinzena de Novembro 
Envio dos resultados 

pelos laboratórios 
participantes ao provedor. 

15 dias após o recebimento dos itens 
de ensaio  

3ª 
HIV 

 
Doença de 

Chagas 
 

 Leishmaniose 
Visceral Canina 

 
Leptospirose 

Envio do relatório final e 
certificado de participação 

aos laboratórios 
participantes 

Dezembro 
 

 

5.8 Métodos de ensaio 

Os laboratórios participantes serão avaliados, segundo adesão, nos 

seguintes ensaios: 

 

HIV: 
Ensaios de Triagem: 
Ensaio imunoenzimático - ELISA; 
Ensaio imunoenzimático de micropartículas - MEIA; 
Ensaio imunológico com revelação quimioluminescente e suas 
derivações - EQL; 
Ensaio imunológico fluorescente ligado a enzima - ELFA ; 
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Ensaio imunológico quimioluminescente magnético CMIA; 
Testes rápidos. 
 
Ensaio Confirmatório: 
Imunoblot – IB; 
Imunoblot rápido - IBR; 
Western Blot – WB. 
 

Leptospirose: 
Ensaio imunoenzimático – ELISA IgM 

 
Leishmaniose Visceral Canina: 

Ensaio imunoenzimático – ELISA 
Teste Rápido – DPP 

 
Doença de Chagas 

Ensaio imunoenzimático – ELISA 
Reação de imunofluorescência Indireta – RIFI 
Hemaglutinação Indireta – HI 
 

5.9 Execução dos Ensaios 

Os itens de ensaio devem ser tratados como amostras da rotina diária 

do seu laboratório. 

Os quatro itens de ensaio devem ser submetidos a todos os ensaios que 

o laboratório aderiu, independente do resultado de ensaios de triagem.  

Nos ensaios de RIFI para Ensaio de Proficiência em Doença de Chagas 

o participante deverá realizar a titulação até 1280. 

O procedimento de uso e outras informações relacionadas aos itens de 

ensaio estão descritos no formulário DIOM-DPGQ-SPEP-AEQ-FM 0039 

“Instruções Gerais e Biossegurança”.  

5.10 Registro e envio dos resultados 

Os resultados dos ensaios devem ser registrados nos formulários 

“Resultados de Participantes” à caneta seguindo a legenda. Os campos 
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relativos ao conjunto de diagnóstico utilizado como: nome do kit, fabricante, lote 

e validade devem ser preenchidos de forma clara. Os campos não preenchidos 

devem ser invalidados com um traço.  

Após a realização das análises e registros dos resultados, o laboratório 

deve encaminhar ao provedor, preferencialmente pelo e-mail 

aeqfuned@gmail.com, ou pelos Correios utilizando o envelope para resposta. 

NOTA:  O prazo para realização das análises e envio dos resultados está 

informado no e-mail “Notificação de envio de itens de ensaio” correspondente a 

rodada.  O correto preenchimento dos formulários e a veracidade dos dados, 

assim como seu envio, são de total responsabilidade do participante. Obedeça 

ao prazo, pois o cumprimento deste também faz parte de sua avaliação. 

5.11 Ensaios não realizados 

Durante o prazo de execução da rodada, caso o laboratório participante 

não realize algum ensaio, deve-se informar ao provedor, pelo e-mail 

aeqfuned@gmail.com justificando os motivos da não realização do ensaio. As 

justificativas serão avaliadas pelo provedor.  

Caso o laboratório participante não justifique ao provedor, os resultados 

serão considerados inadequados para fins de avaliação de desempenho. 

5.12 Avaliação dos resultados 

Os resultados apresentados pelo laboratório, para cada item de ensaio, 

serão classificados como adequado, inadequado e não avaliado. A avaliação 

será individual para cada ensaio realizado e os critérios estão descritos a 

seguir: 

 

 

 

 

 

 



C
ó
p
ia
 n
ã
o
 c
o
n
tr
o
la
d
a

 
TÍTULO: MANUAL DO PARTICIPANTE - AEQ NÚMERO:  

DIOM-DPGQ-MQ 0006 
 

Elaborado Verificado Aprovado Homologado Vencimento Revisão  Página 

06/07/2013 07/08/2013 08/08/2013 08/08/2013 08/2015 02 15 de 20 
Rua Conde Pereira Carneiro, nº 80. Belo Horizonte – MG  Cep: 30510-010 Tel: (31) 3314-4701 

a) Critérios de avaliação por ensaio 

Resultados adequados Resultados 

inadequados 

Resultados não 

avaliados 

Resultados do participante 

concordantes com o valor 

designado pelo Laboratório 

de Referência. 

Resultados do participante 

discordantes com o valor 

designado pelo Laboratório 

de Referência; 

 

Laboratório participante 

deixar de realizar um 

determinado teste 

contrariando as 

recomendações do 

Provedor descritas no item 

5.9; 

 

Erros de transcrição de 

resultados pelos 

participantes; 

 

Ausências de justificativas 

de não realização de 

ensaios (ver item 5.11). 

Quando houver justificativa 

pelo participante para não 

realização do ensaio; 

 

 

Itens de ensaio distribuídos 

aos participantes que o 

provedor julgar como  

inadequado para avaliação 

de desempenho.  

 

 

b) Avaliação de desempenho por rodada 

O laboratório participante terá seu desempenho avaliado de acordo com o 

percentual de adequados obtidos no ensaio realizado.  

NOTA:  Resultados “não avaliados” não serão considerados para fins de 

avaliação de desempenho. 
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c) Avaliação de desempenho consolidada anual 

O percentual de desempenho consolidado anual corresponde a média dos 

desempenhos obtidos em cada rodada que o laboratório participou. Este 

percentual será informado nos Relatórios Consolidados Anuais e nos 

Certificados de Participação. 

5.13 Relatório de Ensaio de Proficiência 

O relatório da rodada é elaborado em conformidade ABNT NBR ISO/IEC 

17043:2011 e enviados aos participantes, via e-mail (em PFD) conforme o 

cronograma.  Juntamente com o relatório, o laboratório participante receberá 

por e-mail uma notificação informando que este foi enviado. O laboratório 

deverá confirmar o recebimento deste relatório, respondendo ao e-mail 

enviado, na data de recebimento. 

NOTA:  Na última rodada do ano será enviado apenas o Relatório Consolidado 

Anual do Programa. 

O participante deve realizar análise crítica da avaliação de cada rodada e 

definir ações de melhoria e correção para os resultados discordantes. Caso 

seja de interesse, o participante poderá entrar em contato com o provedor para 

troca de informações e consenso de opiniões. 

5.14 Utilização de relatório e certificados pelo pa rticipante 

Os resultados serão tornados públicos por meio dos relatórios das 

rodadas, relatório consolidado anual e certificado de participação. Após receber 

o relatório e/ou certificado, a divulgação dos resultados e conclusões são de 

inteira responsabilidade dos clientes que poderão utilizá-los para demonstrar 

seu desempenho aos Órgãos Reguladores e/ou Organismos de Acreditação. 

Ressaltamos que a avaliação realizada pelo provedor limita-se apenas aos 

ensaios realizados pelo laboratório participantes naquela rodada e/ou programa 

anual. 
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5.15 Contestação de Resultados 

O laboratório poderá contestar os resultados de desempenho sempre que 

julgar necessário ou sentir-se prejudicado por uma avaliação. Esta contestação 

deverá ser enviada para o e-mail aeqfuned@gmail.com num prazo máximo de 

cinco dias úteis a partir da data de envio do relatório.  

O provedor irá avaliar a contestação e caso seja considerado pertinente e 

constatado que houve erro do provedor, este enviará um comunicado por e-

mail a todos os participantes cancelando o relatório enviado e informando que 

um novo relatório com as devidas alterações será emitido em um prazo a ser 

definido. 

Caso não seja considerada pertinente a contestação, será enviado por e-

mail ao solicitante, as devidas justificativas para o não deferimento da 

contestação, e manter-se-à o relatório inicial. 

5.16 Comunicação com os participantes 

As informações necessárias à participação serão enviadas aos participantes 

através deste Manual e Instruções Gerais e Biossegurança.  

Em caso de dúvidas e informações, entrar em contato pelo endereço 

eletrônico aeqfuned@gmail.com ou pelo telefone (31) 3314-4701. 

Comunicações complementares poderão ser encaminhadas por e-mails ou 

cartas.  

Os participantes serão prontamente notificados caso ocorra qualquer 

modificação no planejamento ou execução do programa. 

5.17 Confidencialidade 

O provedor mantém a confidencialidade das informações obtidas, dos 

resultados e da avaliação de desempenho atribuindo um código único para 

cada cliente. 

A coordenação do programa é responsável pela designação deste código 

que é mantido em arquivo confidencial ao qual só ele tem acesso. No caso de 
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algum laboratório necessitar de reenvio do código, o responsável deverá 

solicitar diretamente a coordenação do programa exclusivamente por email. 

Este código estará impresso nos formulários de resultados de participantes 

e no formulário de recebimento de itens de ensaio enviados juntamente com os 

itens de ensaio. O responsável pelo laboratório deverá manter 

confidencialidade em relação ao seu código e não divulgá-lo a terceiros. 

A Funed não divulgará nenhuma informação confidencial para qualquer 

organismo de terceira parte, a menos que o laboratório participante renuncie 

formalmente sua confidencialidade. 

O laboratório participante deve evitar a troca de informações sobre 

resultados com outros participantes e não divulgar seus resultados até a 

emissão do relatório. É proibido e envio de itens de ensaio para outros 

laboratórios. 

6. DISTRIBUIÇÃO  

Setor Responsável Número de Cópias 
DPGQ 01 

7. FLUXOGRAMA 

NA 

8. HISTÓRICO DE REVISÕES 

Nº da 
Revisão Data Descrição 

Responsáv
el pela 
revisão 

00 04/2013 
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partir dos Manuais do 
Participante emitidos nas 
seguintes revisões anteriores : 
- revisão 00 (06/05/2010) 
- revisão 01 (04/04/2011) 
- revisão 02 (12/04/2012) 
- revisão 03 (20/08/2012 
- revisão 04 (16/10/2012) 
As revisões anteriores deste 
Manual não apresentavam 
numeração do documento, bem 

Raquel 
Duarte 
Nunes da 
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como histórico de revisões. 

01 07/2013 

Mudança do verificador e 
aprovador para Rodrigo Souza 
Leite 
Incluído em definições cliente, 
painéis 
Mudança em 5.3 
Mudança em 5.4  
Mudança em 5.10 – retirou-se a 
palavra “método” para “ensaio” e 
incluído mais um critério de 
inadequação. 
Mudança em 5.12  
Mudança em 5.14  

Raquel 
Duarte 
Nunes da 
Silva 
 
 

02 08/2013 

Incluído definição de painel 
sorológico. 
Mudança no item 5.3 Item de 
ensaio: valor designado; união 
do tópicos de homogeneidade e 
estabilidade, envio e 
recebimento de itens, inserido as 
informações sobre condições de 
armazenamento e 
biossegurança. 
Mudança em 5.6: inserido os 
ensaios de HIV. 
Mudança em 5.7: inserido a 
orientação dos ensaios não 
realizados. 
Mudança em 5.8 critérios de 
avaliação:  
Inserido a informação de 
utilização de relatórios e 
certificados de participação. 
Mudança em 5.11 
confidencialidade. 

Raquel 
Duarte 
Nunes da 
Silva 
 
Rodrigo 
Souza Leite 
 
Aline 
Magalhães 
 
Marilia Lima 

9. ANEXOS 

NA 
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