
ENQUALAB-2009 – Congresso da Qualidade em Metrologia
Rede Metrológica do Estado de São Paulo - REMESP

01 a 04  de junho de 2009, São Paulo, Brasil

Implantação de Sistema de Gestão segundo a Norma ABNT NBR ISO/IEC 
17025:2005 em Laboratório de Ensaios Mecânicos voltado à Avaliação de Implantes 

Ortopédicos

Ieda Caminha  1  , Walter Ferreira Filho2, Hugo Keide3, Maria Conceição Greca Marinho4

Instituto Nacional de Tecnologia, Av. Venezuela, 82 - Anexo I/Térreo CEP 20081-312, Rio de Janeiro, Brasil.
1 ieda.caminha@int.gov.br

2 ferreira@int.gov.br
3 hkeide@int.gov.br

4 mariacon@int.gov.br

Resumo: O  presente  trabalho  apresenta  os  principais 
aspectos  abordados  na  implantação  do  Laboratório  de 
Avaliação  de  Artigos  Médico-Hospitalares/Implantes  do 
Instituto  Nacional  de  Tecnologia,  bem  como  o 
planejamento, projeto e execução da adequação do espaço 
físico,  incluindo  layout,  instalações  elétricas  e  hidráulicas 
específicas para ensaios mecânicos de fadiga com duração 
de 10 a 15 dias, seleção e especificação de equipamentos e 
dispositivos  de  ensaios  e  de  equipamentos  auxiliares, 
instalação  e  montagem  dos  equipamentos,  gestão  de 
manutenção e calibração dos equipamentos e instrumentos, 
treinamento  da  equipe  pelo  fabricante  dos  equipamentos 
além  de  cursos  de  gestão  de  laboratórios,  incerteza  de 
medição  e  confiabilidade  metrológica,  e  por  fim  a 
implantação do sistema de gestão da qualidade segundo a 
norma  ABNT  NBR  ISO/IEC  17025:2005  no  referido 
laboratório  visando  à  extensão  de  acreditação  dos  novos 
ensaios junto a RBLE/INMETRO.

O principal desafio encontrado está relacionado à estimativa 
da incerteza associada aos ensaios de fadiga em implantes 
ortopédicos,  incluindo  a  identificação  e  quantificação  das 
fontes  de  incerteza,  uma  vez  que  não  existem  normas 
nacionais e internacionais referentes à calibração dinâmica 
de forças.

Palavras  chave:  Laboratório;  Implantes;  Gestão  da 
Qualidade; Implantação.

1. INTRODUÇÃO

Um  número  elevado  de  implantes  ortopédicos  metálicos 
utilizados em pacientes do Sistema Único de Saúde - SUS 
tem apresentado falhas prematuras, acarretando transtornos 
e traumas aos pacientes além do custo adicional relativo a 
cirurgias de revisão. Os resultados mostram que a qualidade 
dos implantes é um dos fatores determinantes nos eventos 
adversos,  embora outros  agentes  possam contribuir para a 
falha  prematura  como  condição  clinica  do  paciente  e  a 
técnica cirúrgica, entre outros.

O  Instituto  Nacional  de  Tecnologia  -  INT  tem  larga 
experiência em avaliação da qualidade de produtos médico-
hospitalares,  notadamente  em  implantes  ortopédicos 
metálicos, que tem sido objeto de análise no INT desde o 

início  dos  anos  80,  resultando  em  uma  parceria  com  o 
Ministério  da  Saúde  iniciada  na  década  de  90  e  mais 
recentemente  com  a  ANVISA.  Em  2006,  o  INT  foi 
contemplado com recursos de chamada pública oriunda  de 
ação  interministerial  entre  os  Ministérios  da  Saúde  e  da 
Ciência  e  Tecnologia,  quando  foi  possível  adquirir 
equipamentos  visando  à  ampliação  da  infra-estrutura 
laboratorial e extensão de escopo de ensaios já acreditados 
pelo  INMETRO  e  ANVISA  em  implantes  ortopédicos 
metálicos,  principalmente  no  que  se  refere  a  ensaios 
mecânicos  estáticos e dinâmicos de produtos implantáveis 
do tipo:  placa reta,  placa angulada,  prótese femoral,  haste 
intramedular e parafusos.

2. METODOLOGIA

Com investimento de  cerca  de R$ 1.5 milhões,  recebidos 
através  da  chamada  pública  MS/MCT/FINEP  -  Implantes 
Ortopédicos 001/2005 que instituiu a Rede Multicêntrica de 
Avaliação  de  Implantes  Ortopédicos  (REMATO),  o 
Laboratório  de  Avaliação  de  Artigos  Médico-
Hospitalares/Implantes  do  INT  pretende  ser  referência  no 
país. Ao longo dos últimos 20 anos, o INT, acreditado pela 
RBLE/INMETRO e REBLAS/ANVISA para realização de 
ensaios metalográficos, químicos e de resistência à corrosão, 
realizou  análise  de  falhas  de  implantes  ortopédicos 
fraturados  precocemente,  bem  como  avaliação  da 
conformidade destes, emitindo pareceres que comprovavam 
a  necessidade  de  um  maior  controle  público  sobre  a 
qualidade  de  tais  produtos.  Com  o  novo  laboratório,  o 
Instituto  passa  a  realizar  ensaios  mecânicos  estáticos, 
dinâmicos e de corrosão por atrito, completando o escopo 
necessário  à  certificação  compulsória  de  implantes 
ortopédicos metálicos.

O  planejamento  do  projeto  de  implantação  do  novo 
laboratório  teve  seu  início  em  meados  de  2005,  quando 
foram  iniciados  os  contatos  entre  o  MS e  o  MCT,  onde 
participaram técnicos  do Instituto Nacional  de Tecnologia 
(INT/MCT)  bem como médicos  do  Instituto  Nacional  de 
Traumatologia  e  Ortopedia  (INTO/MS),  resultando  na 
chamada  pública  MS/MCT/FINEP-Implantes  Ortopédicos 
001/2005, de julho de 2005.
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A adequação do espaço físico do INT para a instalação do 
novo laboratório foi uma etapa anterior à chamada pública e 
foi  objeto  de  grande  articulação  interna,  uma  vez  que  o 
espaço  físico  encontrava-se  limitado  devido  às  expansões 
em ensaios de produtos oriundas de novos projetos.

A  configuração  do  laboratório  conforme  a  demanda 
esperada nos levou a necessidade de quantificar o número de 
máquinas  em função  dos  ensaios  bem como a  compor  o 
quadro de pessoal técnico qualificado.

A seguir  descreveremos  os  principais  passos  adotados  na 
implantação  do  Laboratório  de  Avaliação  de  Artigos 
Médico-Hospitalares/Implantes do INT.

3. PROJETOS

3.1. Instalação Predial

Para a instalação predial foi necessário o remanejamento de 
dois  laboratórios  existentes  para  outras  áreas  com 
características  apropriadas.  A  partir  deste  momento,  se 
iniciou a elaboração de projeto para a adequação do espaço 
físico criado  de modo a atender  as  necessidades  do novo 
laboratório.

Este  projeto  visava  atender  às  necessidades  de  um 
laboratório  de  implantes  com  todos  os  requisitos 
fundamentais, tais como: sala de preparação de amostras e 
montagem  de  dispositivos  de  ensaio;  sala  para 
armazenamento  de  corpos  de  prova  ensaiados;  sala 
aclimatada para a instalação da HPU (Unidade hidráulica) 
ilustrada na Figura 1 e sala de operação das máquinas de 
ensaio  aclimatada,  com  piso  especial  antivibratório  (com 
sistema de proteção acústica e térmica) e com estações de 
trabalho para acomodar o corpo técnico.

Fig. 1.  Unidade hidráulica (HPU).

A figura 2 dá uma idéia do layout do laboratório.

Fig. 2.  Layout do laboratório.

3.2.  Seleção,  Especificação  de  Equipamentos  e  
Dispositivos de Ensaio

 O  projeto  aprovado  pela  FINEP  que  possibilitou  a 
implantação  do  Laboratório  de  Avaliação  de  Artigos 
Médico-Hospitalares/Implantes do INT elegeu como foco de 
atuação  a  realização  de  ensaios  mecânicos  em  implantes 
ortopédicos de maior uso no Sistema Único de Saúde - SUS 
como  prótese  femoral,  placas  e  parafusos  e  haste 
intramedular.  A  seguir  são  listados  os  ensaios  e  as 
respectivas normas do referido laboratório.

• Determinação da Resistência a Fadiga de Componentes 
de Hastes Femorais com Torção - ABNT NBR/ISO 7206-4;

• Determinação  de  Resistência  à  Fadiga  de  Hastes 
Femorais  sem  Aplicação  de  Torção  -  ABNT  NBR/ISO 
14396-1 e ASTM F 1440; 

• Determinação  de  Resistência  à  Fadiga  de  Cabeça  e 
Região de Pescoço de Hastes Femorais sem Aplicação de 
Torção - ABNT NBR/ISO 7206-6

• Determinação  da  Resistência  à  Fadiga  associada  à 
Corrosão  da  região  colo/cabeça  de  hastes  femorais  de 
prótese de quadril  sem  torção - ASTM F 1875;

• Ensaio de Fadiga por Flexão de Placas Ósseas Retas - 
ASTM F 382;

• Ensaio  de  Fadiga  por  Flexão  de  Placas  Ósseas 
Anguladas - ASTM F 384;

• Resistência a Fadiga por Flexão de Haste Intramedular - 
ASTM F 1264.

• Determinação  da  Resistência  a  Torção  em  Parafusos 
Ósseos Metálicos para Cirurgia - ABNT NBR ISO 6475;

Em  função  das  especificações  dos  ensaios  contidas  nas 
normas técnicas nacionais e internacionais vigentes, e após 
reuniões  com os dois principais fornecedores  mundiais de 
equipamentos  e análise das propostas apresentadas, decidiu-
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se  por  adquirir  todos  os  equipamentos  e  dispositivos  de 
ensaio da empresa INSTRON, ou seja, duas (02) máquinas 

Universal de  Ensaios -  INSTRON 8872; uma (01) Máquina 
Universal de Ensaios - INSTRON Electropuls E-3000 e uma 
Máquina  de  Ensaio  de  Torção  -  INSTRON  55MT,  bem 
como  diversos  dispositivos  e  acessórios  necessários  à 
realização de ensaios de fadiga em hastes femorais, placas 
retas e anguladas, hastes intramedulares e parafusos.

As figuras 3 a 7 ilustram as máquinas adquiridas e alguns 
dispositivos de ensaio.

Fig. 3.  Máquina Universal de Ensaios - INSTRON 8872.

Fig. 4.  Máquina Universal de Ensaios - INSTRON 
Electro Puls-3000

Fig. 5.  Máquina de Ensaio de Torção - INSTRON 55MT.

Além  das  máquinas  já  instaladas,  estamos  adquirindo 
através de novo projeto financiado pelo Ministério da Saúde 
uma  (01)  Máquina  para  Ensaios  Estáticos 
(tração/compressão)  -  INSTRON  3382;  uma  Máquina  de 
Ensaio  Universal  INSTRON  ElectroPuls  E-10000  e  uma 
Máquina de Torção – INSTRON 55MT2, visando ampliar o 
número de ensaios ofertados.

Os  dispositivos  necessários  para  a  realização  dos  ensaios 
foram à maior parte importados com os equipamentos, e os 
demais  confeccionados  de  acordo  com  as  especificações 
recomendadas nas normas técnicas vigentes.
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Fig. 6.  Dispositivo de ensaio de fadiga em prótese femoral.

Fig. 7.  Dispositivo de ensaio de fadiga por flexão em quatro 
pontos de placas retas.

3.3. Utilidades Necessárias para Operação do Laboratório

Foi necessária a instalação de uma nova rede elétrica com 
capacidade  (150  A)  para  atender  a  demanda  dos  novos 
equipamentos a serem instalados, uma vez que a capacidade 
existente  nos  antigos  laboratórios  não  comportava  a  nova 
demanda.

A instalação de um sistema de arrefecimento de água com 
circulação interna se fez necessária para atender a unidade 
hidráulica das máquinas.

Além dessas utilidades, o laboratório foi equipado com as 
seguintes instalações: rede de ar comprimido; rede de gás; 
rede lógica; rede estabilizada, iluminação e capela para uso 
durante a cimentação da haste femoral na fase de preparação 
do dispositivo de ensaio.

3.3.1. Instalação Especial e Instrumentação

Para  cada  unidade  operacional  foram  colocados 
estabilizadores de 5 kVA de modo a atender os módulos de 
comando das máquinas.

Foi  necessário  especificar  e  confeccionar  bancadas  com 
sistema antivibratório  para  atender  os parâmetros  técnicos 
de cada unidade.

Para  o  devido  funcionamento  do  laboratório  e  para  a 
montagem  dos  dispositivos  dos  corpos  de  prova  das 
unidades  a  serem  operadas,  foram adquiridos  também  os 
seguintes  instrumentos:  termohigrômetro,  torquímetro, 
termômetro  digital,  paquímetro,  micrômetro,  alicate  volt-
amperímetro, furadeira, esquadro, régua, nível e conjunto de 
ferramentas.

Foi  instalado  um  posto  de  trabalho  constituído  de  um 
computador exclusivo para emissão de relatórios de ensaios, 
protegido  por  senha,  além  de  estações  de  trabalho  para 
acomodar  a  equipe  técnica,  arquivos,  estantes  e  mesa  de 
reunião.

4.  PROGRAMA DE MANUTENÇÃO

A gestão  de manutenção  constitui  outro componente vital 
para garantir a regularidade na operação dos equipamentos e

instrumentos,  maximizar  a  qualidade  dos  resultados  e 
minimizar o custo de manutenção corretiva, além de garantir 
a  segurança  operacional.  Para  tanto,  foi  elaborado  um 
“Programa  de  Manutenção  Preventiva”  para  evitar 
paralisações  inesperadas  e  mantendo os  equipamentos  em 
operação  contínua,  através  de:  inspeções  periódicas 
(mecânica, elétrica e hidráulica); programação para o tempo 
de manutenção; acompanhamento técnico interno e externo 
(mão de obra especializada); gestão de sobressalentes com a 
maior  nacionalização  possível;  de  forma  a  atender  os 
requisitos  da  gestão  de  qualidade  e  possibilitar  o 
planejamento, programação e execução das calibrações que 
se fizerem necessárias.

5.  CALIBRAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

Com o objetivo de atender a Norma ABNT NBR ISO/IEC 
17025:2005 no que e refere à rastreabilidade dos ensaios, a 
calibração  dos  equipamentos  será  realizada  pelo  Inmetro, 
que é  o  Laboratório  Nacional  de Referência,  e  os  demais 
instrumentos/padrões  de  referência  através  de  laboratórios 
pertencentes à Rede Brasileira de Calibração.

6.  CAPACITAÇÃO DA EQUIPE

A equipe técnica foi treinada inicialmente pela INSTRON, 
fabricante dos equipamentos instalados no laboratório.

Visando  uma  maior  proficiência  do  corpo  técnico  na 
realização  dos  ensaios,  foram  realizados  treinamentos  no 
Laboratório  de  Engenharia  Biomecânica  da  Universidade 
Federal de Santa Catarina, e também nas instalações do INT 
ministrado  pela  equipe  do  LEBm/HU/UFSC,  que  possui 
larga  experiência  em  ensaios  mecânicos  estáticos  e 
dinâmicos em implantes ortopédicos, através de intercâmbio 
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técnico entre as duas instituições viabilizado pela criação da 
Rede Multicêntrica de Avaliação de Implantes Ortopédicos-
REMATO.

Foram realizados ainda treinamentos em  Cursos de Gestão 
da Qualidade  e  Metrologia  tais  como:  Sistema de  Gestão 
para Laboratórios de Ensaio e Calibração segundo a ABNT 
NBR ISO 17025:2005,  Cálculo da  Incerteza  da  Medição, 
Confiabilidade  Metrológica,  Boas Práticas  de Laboratório, 
Interpretação  e  Implantação  da  NBR  ISO  9001:2000, 
Formação  de  Auditor  Interno  da  Qualidade  na  NBR ISO 
9001:2000 e Técnicas Cirúrgicas de Implantes Ortopédicos.

Os  treinamentos  realizados  tiveram  como  objetivo  a 
introdução  do  corpo  técnico  nos  conceitos  necessários  à 
implantação do Sistema de Gestão da Qualidade segundo a 
norma  ABNT  NBR  ISO/IEC  17025:2005  no  laboratório, 
bem como conhecer os desafios relacionados à estimativa da 
incerteza  associada  aos  ensaios  de  fadiga  em  implantes 
ortopédicos,  incluindo  a  identificação  e  quantificação  das 
fontes  de  incerteza,  e o  entendimento  do  que  vem a  ser 
confiabilidade metrológica. 

Participaram também em 2008,  de eventos  tais  como o  I 
Workshop da Rede Multicêntrica de Avaliação de Implantes 
Ortopédicos - REMATO, do VI Seminário Rio-Metrologia e 
do 1º. Congresso Internacional de Metrologia Mecânica.

7.  IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA 
QUALIDADE SEGUNDO A NORMA ABNT NBR ISO/
IEC 17025:2005

Para  a  implantação  do  Sistema  de  Gestão  da  Qualidade 
segundo  a  norma  ABNT  NBR  ISO/IEC  17025:2005  no 
Laboratório  de  Avaliação  de  Artigos  Médico-
Hospitalares/Implantes,  visando  a  extensão  de  escopo  de 
acreditação  junto  a  RBLE/INMETRO  para  os  ensaios 
mecânicos estáticos e dinâmicos em implantes ortopédicos e 
de  corrosão  associada  à  fadiga,  seguimos  a  Política  da 
Qualidade  definida  pela  alta  direção  do  INT  e  sob  a 
responsabilidade  da  Divisão  de  Gestão  da  Qualidade  que 
responde por todos os laboratórios acreditados no Inmetro.

8.   RESULTADOS 

• A implantação do Sistema de Gestão da Qualidade 
segundo  a  norma  ABNT  NBR  ISO/IEC  17025:2005  no 
Laboratório  de  Avaliação  de  Artigos  Médico-
Hospitalares/Implantes do Instituto Nacional de Tecnologia-
INT foi alcançada com sucesso após dois anos, levando-se 
em  conta  a  adequação  do  espaço  físico,  seleção, 
especificação,  aquisição  e  instalação  de  equipamentos  e 
dispositivos  de  ensaios  e  de  equipamentos  auxiliares  e 
treinamento da equipe técnica. 

• A  extensão  de  acreditação  junto  a 
RBLE/INMETRO  para  os  novos  ensaios  é  de  extrema 
importância  para  complementar  a  gama  de  ensaios 
necessários  a  avaliação  da  conformidade  de  implantes 
ortopédicos  metálicos,  permitindo  ao  INT  atuar  como 
parceiro do Governo em Políticas Públicas para o segmento 

de implantes e  também em uma futura certificação  destes 
produtos, em consonância com a sua missão de instituição 
governamental.
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