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7.7 Garantia da validade dos resultados 

 
Norma ISO/IEC 17025 e sua aplicação na Acreditação 
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7.7 Garantia da validade dos resultados 

Principais Mudanças: 

A separação dos requisitos para os dois tipos de monitoramento: 

da validade dos resultados do laboratório → interno (7.7.1); 

do desempenho do laboratório → externo (7.7.2). 

DOQ-Cgcre-087 

Os requisitos desta seção se referem aos resultados das “atividades de laboratório”, ou 
seja, se aplicam a ensaio, calibração e também de amostragem associada com ensaio ou 
calibração subsequentes. Anteriormente, tratava apenas de ensaio e calibração (5.9.1 da 
versão anterior da Norma).  

NOVO → amostragem 
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7.7 Garantia da validade dos resultados 

7.7.1 O laboratório deve ter um procedimento para monitorar a validade dos 
resultados. Os dados resultantes devem ser registrados de forma que as tendências 
sejam detectáveis e, quando praticável, devem ser aplicadas técnicas estatísticas 
para a análise crítica dos resultados. Este monitoramento deve ser planejado e 
analisado criticamente e deve incluir, quando apropriado, mas não estar limitado a: 

a) utilização de materiais de referência ou de materiais para controle da 
qualidade; 

Obs.: “convém utilizar materiais de referência de produtores que atendam à ABNT NBR ISO 17034” 
(6.4.1 NOTA 1). 

b) utilização de instrumentação alternativa calibrada para fornecer resultados 
rastreáveis; → NOVO 
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7.7 Garantia da validade dos resultados 

NOVO 

c) checagens funcionais de equipamentos de medição e ensaio;  

d) uso de padrões de checagem ou de padrões de trabalho com cartas de 
controle, quando aplicável; 

e) checagens intermediárias nos equipamentos de medição;  

f) ensaios ou calibrações replicadas, utilizando-se os mesmos métodos ou 
métodos diferentes; 

g) reensaio ou recalibração de itens retidos;  

h) correlação de resultados de características diferentes de um item; 

i) análise crítica de resultados relatados; 

j) comparações intralaboratoriais;                                           NOVO 

k) ensaio de amostra(s) cega(s). 

6.4 
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7.7 Garantia da validade dos resultados 

7.7.2 O laboratório deve monitorar o seu desempenho por meio de comparação 
com resultados de outros laboratórios, quando disponível e apropriado. Este 
monitoramento deve ser planejado e analisado criticamente e deve incluir, mas não 
estar limitado a uma ou as duas alternativas a seguir: 

a) participação em ensaio de proficiência; 

NOTA A ABNT NBR ISO/IEC 17043 contém informações adicionais sobre ensaios de proficiência e 
provedores de ensaios de proficiência. Provedores de ensaios de proficiência que atendem aos requisitos 
da ABNT NBR ISO/IEC 17043 são considerados competentes. 

b) participação em comparações interlaboratoriais distintas de ensaios de 
proficiência. 

7.7.2 
NIT-Dicla-026 

(Requisitos para participação em EP) 
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7.7 Garantia da validade dos resultados 

As comparações interlaboratoriais distintas de ensaios de proficiência (7.7.2b), incluem os 
seguintes propósitos: 

avaliação das características de desempenho de um método [desenvolvimento]; 

atribuição de valores para materiais de referência e avaliação de sua adequação para uso 
em ensaios ou procedimentos de medição específicos; 

embasamento das declarações da equivalência de medições dos Institutos Nacionais de 
Metrologia através de “comparações-chave” e comparações suplementares conduzidas em 
nome do BIPM e organizações regionais de metrologia associadas.  

 

Fonte: ABNT NBR ISO/IEC 17043 e a NIT-Dicla-026.  

DOQ-Cgcre-087 
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7.7 Garantia da validade dos resultados 

7.7.3 Os dados das atividades de monitoramento devem ser analisados, utilizados 
para controlar as atividades do laboratório, e se aplicável, para melhorá-las. Se os 
resultados das análises dos dados das atividades de monitoramento estiverem fora 
dos critérios predefinidos, devem ser tomadas ações apropriadas para evitar o 
relato de resultados incorretos. 

NOVO → melhorar  as 
atividades do laboratório (se 

aplicável) 

8.5 
(abordar riscos e 
oportunidades) 

8.6 
(Melhoria) 
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Considerações (outros requisitos): 

O ensaio de proficiência (7.7.2) é um serviço provido externamente ao laboratório 
(6.6.1 NOTA), dessa forma o laboratório também deve atender aos requisitos da 
seção 6.6, incluindo a necessidade do laboratório comunicar aos provedores 
externos seus requisitos para competência (6.6.3c / 7.7.2a NOTA) → ABNT NBR 
ISO/IEC 17043; 

DOQ-Cgcre-087 

 O método de amostragem deve abordar os fatores a serem controlados para 
assegurar a validade dos resultados de ensaio ou calibração subsequentes (7.3.1); 
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DOQ-Cgcre-087 

O laboratório também deve implementar o procedimento para gestão de trabalho 
não conforme (7.10.1) se os resultados do monitoramento estiverem fora  dos 
critérios especificados (7.7.3). 

Deve-se atender também os requisitos e a política da Cgcre para a participação 
em atividades de ensaio de proficiência estabelecidos na NIT-Dicla-026, a qual está 
relacionada ao monitoramento do desempenho do laboratório por meio de 
comparação com resultados de outros laboratórios (7.7.2).  
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1984 
• Primeira edição do ISO/IEC Guide 43 

1993 
• Primeira edição do Protocolo Harmonizado IUPAC 

1997 
• Publicação do ISO/IEC Guide 43 – 1 e  do ISO/IEC Guide 43 – 2 

2000 
• Primeira edição do ILAC G 13: requisitos da Direção do ISO/IEC Guide 25; 

requisitos técnicos do Guide 43 – 1 (“should” substituído por “shall”). 

1997 - 
2005 

• Desenvolvimento e posterior publicação da norma ISO 13528 

2006 
• Segunda edição do Protocolo Harmonizado IUPAC 

Um pouco de história .... 

Ref.: HKAS training, outubro de 2011, Dan Tholen 
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2007 

• Segunda edição do ILAC G 13 

• Requisitos da direção revisados 

• Adição de linguagem voltada aos laboratórios de análises clínicas 
(EQA/PT) 

2010 
• Primeira edição da norma ISO/IEC 17043 

2011 
• Tradução e publicação da norma ABNT NBR ISO/IEC 17043 

Aplicada a ensaios de proficiência tradicionais para laboratórios de ensaios e 

de calibração, assim como para organismos de inspeção; 
 

Aplicada a ensaios de proficiência não tradicionais: 

Amostragem; 

Avaliação sensorial; 

Competência de pessoal. Ref.: HKAS training, outubro de 2011, Dan Tholen 

Um pouco de história .... 
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Solicitação de Acreditação 

Análise de Documentação 

Avaliação 

Decisão Certificado Manutenção da Acreditação 

Novo ciclo 

AVALIADORES E 

ESPECIALISTAS 

ETAPAS DO PROCESSO DE ACREDITAÇÃO 
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 avaliação do desempenho de laboratórios para ensaios ou medições 

específicas e monitoramento do desempenho contínuo de laboratórios; 

 identificação de problemas em laboratórios e início de ações de melhoria 

que podem estar relacionadas, por exemplo, a ensaios ou procedimentos de 

medição inadequados, à efetividade do treinamento da equipe e supervisão 

ou calibração de equipamentos; 

 estabelecimento da efetividade e comparabilidade de métodos de ensaio ou 

métodos de medição; 

 provimento de confiança adicional aos clientes do laboratório; 

 identificação de diferenças interlaboratoriais; 

Qual o motivo de participar em ensaios de proficiência? 

Comparações interlaboratoriais incluem .... 
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Propósitos típicos para comparações interlaboratoriais incluem (continuação): 

 educação de laboratórios participantes baseada em resultados das 

comparações interlaboratoriais; 

 validação da incerteza declarada; 

 

 

 avaliação das características de desempenho de um método – geralmente 

descritos como estudos colaborativos; 

 atribuição de valores para materiais de referência e avaliação de sua 

adequação para uso em ensaios ou procedimentos de medição específicos; 

e 

 embasamento  das declarações da equivalência de medições dos Institutos 

Nacionais de Metrologia através de “comparações-chave” e comparações 

suplementares conduzidas em nome do Bureau Internacional de Pesos e 

Medidas (BIPM) e organizações regionais de metrologia associadas. 

Em geral não se caracterizam como ensaios de 

proficiência, porque a competência do laboratório é 

assumida para essas aplicações. 
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Propósitos típicos para comparações interlaboratoriais incluem (continuação): 

 Necessidade da contínua confiança no desempenho do laboratório é essencial 

não apenas para os laboratórios e os seus clientes,  

 Interesse de outras partes interessadas, como órgãos reguladores, organismos 

de acreditação e outras organizações que especificam requisitos para 

laboratórios.  

 Demanda crescente por ensaios de proficiência para outras atividades de 

avaliação de conformidade, como inspeção.  

A maioria dos requisitos da ABNT NBR ISO/IEC 17043 aplica-se a áreas em expansão, 

especialmente em relação à gestão, planejamento e modelo, pessoal, garantia da 

qualidade, confidencialidade e outros aspectos, conforme o caso. 
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Ensaio de proficiência: avaliação do desempenho do participante contra critérios 

preestabelecidos por meio de comparações interlaboratoriais. 

O termo “ensaio de proficiência” é considerado em seu sentido mais abrangente e inclui, mas 

não está limitado a: 

 programa quantitativo – onde o objetivo é quantificar um ou mais mensurandos do 

item de ensaio de proficiência; 

 programa qualitativo – onde o objetivo é identificar ou descrever uma ou mais 

características do item de ensaio de proficiência; 

 programa sequencial – onde um ou mais itens de ensaio de proficiência são 

distribuídos sequencialmente para ensaio ou medição e são devolvidos ao 

provedor do ensaio de proficiência a intervalos. 

 programa simultâneo – onde os itens de ensaio de proficiência são distribuídos 

para ensaio ou medição concomitante em um período de tempo definido; 

Alguns termos e definições ... 



19/11 

 exercício único – onde itens de ensaio de proficiência são fornecidos em 

uma única ocasião; 

 programa contínuo – onde os itens de ensaio de proficiência são fornecidos 

a intervalos regulares; 

 amostragem – onde são tomadas amostras para análise subsequente; e 

 interpretação e transformação de dados – onde conjuntos de dados ou 

outras informações são fornecidas e a informação é processada para 

fornecer uma interpretação (ou outro resultado). 

Alguns termos e definições ... 
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 Provedor de ensaio de proficiência 

organização que se responsabiliza por todas as tarefas no desenvolvimento e 

na operação de um programa de ensaio de proficiência. 

Quem são os envolvidos? 

 Coordenador 

um ou mais indivíduos com responsabilidade para organizar e gerenciar todas 

as atividades envolvidas na operação de um programa de ensaio de 

proficiência. 

 Participante 

laboratório, organização ou indivíduo que recebe itens de ensaio de 

proficiência e submete os resultados para análise crítica pelo provedor de 

ensaio de proficiência. 

Nota: Em alguns casos, o participante pode ser um organismo de inspeção. 

Continuando com os termos e definições ... 
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Qual é o produto disponível ao cliente? 

 Programa de ensaio de proficiência 

ensaio de proficiência projetado e operado para uma ou mais rodadas de uma 

área específica de ensaio, medição, calibração ou inspeção. 

Uma rodada é ... 

 Rodada de ensaio de proficiência 

uma sequência completa de distribuição de itens de ensaio de proficiência, a 

avaliação e o relato de resultados para os participantes. 

Considerando questões técnicas, econômicas ... 

 O provedor pode não trabalhar sozinho ... 

 

Subcontratado 

organização ou indivíduo que tem compromisso com o provedor de ensaio de 

proficiência para desempenhar atividades especificadas na ISO/IEC 17043 e que 

afetam a qualidade do programa de ensaio de proficiência. 

Fator-chave para 

competitividade em muitos 

casos. 
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 Item de ensaio de proficiência 

amostra, produto, artefato, material de referência, equipamento, padrão, conjunto de 

dados ou outra informação utilizada pelo ensaio de proficiência 

 

 Valor designado 

valor atribuído a uma propriedade específica de um item de ensaio de proficiência 

 

 Valor discrepante (outlier) 

observação em um conjunto de dados que parece ser incompatível com o restante 

deste conjunto de dados 
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 Método estatístico robusto 

método estatístico insensível a pequenos desvios de uma ou mais suposições 

em que se baseia um modelo probabilístico 

 

  Desvio-padrão para avaliação da proficiência 

medida de dispersão utilizada na avaliação de resultados de ensaios de 

proficiência, baseada nas informações disponíveis 

 

Nota 1 O desvio-padrão aplica-se somente aos resultados das escalas intervalar e 

proporcional. 

Nota 2 Nem todos os programas de ensaios de proficiência avaliam a proficiência baseada 

na dispersão de resultados. 
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Base 

ISO/IEC 17043 Análise  

Estatística 

Valor de 

 referência 

Desvio  

padrão do EP 

Valor de consenso  Definido pelo PEP 

Condição  

estabelecida  

previamente 

Limites para  

participação  

satisfatória 

satisfatório 

insatisfatório questionável 

Ref. Training on statistics tools for the evaluation of PTs for Abs, 2007, Holger Frenz e Michael Scheutwinkel.  
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