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Resumo: A  busca  pela  qualidade,  baseando-se  no 
atendimento das  expectativas  e  necessidades  do cliente,  é 
fundamentada  em  inúmeros  critérios  e  procedimentos 
descritos  e  normatizados  na  ISO/IEC  17025:2005.  Ao 
contrário  do que se possa imaginar,  existe uma cadeia de 
ações  a  serem  efetuadas  e  procedimentadas  para  que  o 
produto final  ou a prestação de serviço possa atender  tais 
expectativas  e  necessidades,  atribuindo  a  estes  a 
característica  “qualidade”.  No  entanto,  o  processo  para 
definição  e  implantação  desta  cadeia  envolve 
necessariamente  novos  procedimentos  ou  adaptações  e 
otimizações de procedimentos antigos, com a padronização 
de todos. É necessário ainda o conhecimento dos requisitos 
do  sistema  de  gestão  da  qualidade  proposto  onde  tais 
procedimentos  deverão  ser  encaixados.  Assim,  entra  em 
cena  um  fator  imprescindível  para  a  viabilidade  da 
implantação  de  tal  sistema:  o  fator  humano.  São 
explicitamente declarados na norma ISO/IEC 17025:2005 a 
necessidade  de  qualificação,  o  treinamento  e  a  contínua 
reciclagem  deste  fator  humano.  Como  resultante  deste 
processo  são  levados  em  consideração  alguns  aspectos 
pertinentes: a melhoria da qualificação deste funcionário, o 
fornecimento de ferramentas para que este possa executar de 
maneira  apropriada  o  seu  trabalho,  mas  acima de  tudo  o 
comprometimento  deste  perante  um sistema do  qual   faz 
parte, compreende e executa. 

Palavras  chave: Treinamento,  Qualificação,  ISO/IEC 
17025:2005.

1.  A  ISO/IEC 17025:2005  E OS TREINAMENTOS E 
QUALIFICAÇÕES

Quando um laboratório busca uma acreditação em Sistemas 
de  Gestão  da  Qualidade  pode  basear-se  em dois  grandes 
sistemas específico a ISO/IEC 17025:2005 ou a BPL (Boas 
Práticas  de  Laboratório).  Menos específicos,  mas também 
possível  de serem implantados em um laboratório,  são os 
requisitos da série ISO 9000.

Independente do sistema de gestão escolhido ou necessário 
(por força de lei ou por solicitação de clientes / mercado), 
alguns passos para implantação devem ser seguidos. De uma 
maneira simplificada, deve ser definido qual será o escopo 
do  laboratório  e,  assim,  quais  os  documentos 
(procedimentos  e  registros)  a  serem  elaborados  com  a 
finalidade  de  se  buscar  a  padronização  das  atividades 

capazes  de  influenciar  na  qualidade  dos  produtos  ou 
serviços a serem certificados.

Uma  vez  definidos  tais  documentos,  torna-se  necessário 
implementá-los,  fisicamente,  com  a  devida  distribuição  e 
aplicação nos setores responsáveis por tais atividades. Essa 
etapa seria muito simples, se a mesma fosse baseada apenas 
na impressão, emissão e distribuição de tais procedimentos. 
No entanto, a busca pela garantia total envolve muito mais 
do  que  apenas  papel;  é  necessário  que  todos  sejam 
envolvidos e compreendam profundamente suas atividades 
específicas e técnicas, além do cumprimento dos requisitos 
do referido sistema da qualidade. Para tanto os indivíduos 
envolvidos  devem  possuir  qualificação  adequada, 
treinamentos  específicos  e  apresentarem  contínuo 
aperfeiçoamento  no  conhecimento  de  suas  atividades  e 
outras correlatas.

Particularmente para a ISO/IEC 17025:2005 muitos são os 
aspectos  envolvidos com a qualificação e treinamento dos 
funcionários. 

Segundo o item 5.2.2 o laboratório deve, através da direção, 
estabelecer  as  metas  referentes  a  formação,  treinamento e 
habilidades do pessoal do laboratório.

Não  obstante,  o  laboratório  deve  ter  uma  política  e 
procedimentos  para  identificar  as  necessidades  de 
treinamento e proporcioná-las ao pessoal.

De acordo  com o item 4.15 (Análise crítica pela direção) 
deve  existir  um  cronograma  e  procedimentos 
predeterminados,  com  a  finalidade  da  Alta  Direção  do 
laboratório  realizar  periodicamente  uma análise  crítica  do 
sistema de gestão do laboratório e das atividades de ensaio 
e/ou  calibração,  para  assegurar  sua  continua  adequação  e 
eficácia,  e  para  introduzir  mudanças  ou  melhorias 
necessárias.  Assim,  na  análise  crítica  devem  ser 
considerados  fatores  relevantes,  tais  como  atividades  de 
controle  da  qualidade,  recursos  e,  principalmente,  a 
necessidade de treinamento de pessoal.



Com relação aos requisitos técnicos, é mencionado no item 
5.2.1.  que  a  direção  do  laboratório  deve  assegurar  a 
competência de todos que operam equipamentos específicos, 
realizam  ensaios  e/ou  calibrações,  avaliam  resultados  e 
assinam relatórios  de  ensaio  e  certificados  de  calibração. 
Assegurando,  dessa  forma,  que  não  ocorram  não 
conformidades  ou  problemas  decorrentes  de  conceitos 
científicos não fundamentados ou desconhecidos. 

Ainda nesse mesmo requisito, o pessoal que realiza tarefas 
específicas  deve  ser  qualificado  com  base  na  formação, 
treinamento,  experiência  e/ou  habilidades  demonstradas, 
conforme requerido.

Mesmo os métodos desenvolvidos pelo laboratório para uso 
próprio  deve  ser  uma  atividade  planejada  e  designada  a 
pessoal qualificado e equipado com recursos adequados. Os 
planos  devem  ser  atualizados  à  medida  que  prossegue  o 
desenvolvimento  do  método,  assegurando  a  comunicação 
efetiva  entre  todo  o  pessoal  envolvido  (requisito  5.4.3.). 
Uma vez concluída a etapa de desenvolvimento e, caso esse 
método seja utilizado como rotina pelos demais membros do 
laboratório, torna-se necessário o treinamento dos mesmos.

Dessa forma,  cabe à  direção  autorizar  pessoas  específicas 
para realizar tipos particulares de amostragem, ensaio e/ou 
calibração, para emitir relatórios de ensaio e certificados de 
calibração,  opiniões  e  interpretações  e  para  operar  tipos 
particulares  de  equipamentos,  segundo o  item 5.2.5.  Essa 
atividade deve ser registrada juntamente com documentos os 
quais  comprovem  a  competência,  as  qualificações 
profissional  e  educacional,  os  treinamentos,  habilidades  e 
experiência relevantes, de todo o pessoal técnico, incluindo 
o pessoal contratado.

Uma vez implantado o sistema de gestão de qualidade, de 
acordo  com  o  item  4.14.1  “o  laboratório  deve, 
periodicamente  e  de  acordo  com  um  cronograma  e 
procedimentos predeterminados, realizar auditorias internas 
das  suas  atividades  para  verificar  se  suas  operações 
continuam a  atender  os  requisitos  do  sistema de  gestão.” 
Nesse  programa  de  auditoria  interna  devem  ser  cobertos 
todos  os  elementos  do  sistema  de  gestão,  incluindo  as 
atividades de ensaio e/ou calibração e para tal as mesmas 
devem ser realizadas por pessoal treinado e qualificado.

Em muitos casos, mesmo após a implantação do sistema de 
gestão  ocorrem  não  conformidades,  as  quais,  quando 
investigadas sua causa-raiz, são provenientes de ausência ou 
ineficácia de treinamentos. Esse tipo de causa-raiz inclusive 
é mencionado na Nota no item 4.11.2

Dessa forma, durante todo o processo de implantação de um 
sistema  de  gestão  baseado  nos  requisitos  da  ISO/IEC 
17025:2005  e  durante  a  manutenção  do  mesmo deve  ser 
levado  em  consideração  quais  treinamentos  devem  ser 
realizados e quais suas respectivas periodicidades.

2. LANAGRO/SP: UM ESTUDO DE CASO

O Lanagro/SP possui como principal missão participar das 
ações  governamentais  nos  vários  segmentos  da  cadeia 
produtiva agropecuária,  por meio de atividades  técnicas  e 
laboratoriais de excelência, para garantir a sanidade animal, 

a  segurança  alimentar,  a  qualidade  dos  insumos 
agropecuários e contribuir para o Agronegócio Brasileiro. 

O  Lanagro/SP  atualmente  encontra-se  em  processo  de 
implantação e busca da acreditação no sistema de gestão da 
qualidade  baseado  na  ISO/IEC  17025:2005.  Foram 
determinados  os  treinamentos  iniciais  para  atendimento  a 
esse  sistema  de  gestão  de  qualidade  de  laboratórios  com 
relação aos temas dispostos na Tabela 01.

Tabela 01.  Treinamentos realizados.

Treinamento Aplicabilidade
Norma NBR ISO/IEC 
17025:2005

visando o conhecimento dos 
requisitos;

Elaboração do Manual e 
demais documentos da 
qualidade de laboratórios

criação da espinha dorsal do 
sistema de gestão para o 
atendimento da norma

Formação de Auditores 
Internos

busca da melhoria e “auto-
conhecimento” do sistema

Estatística aplicada a 
Laboratórios; Validação de 
Métodos Analíticos e 
Avaliação da Incerteza em 
Química Analítica

ferramentas do sistema de gestão 
da qualidade

Interpretação de 
Certificados de Calibração e 
Técnicas para a 
Determinação da 
Periodicidade de Calibração

garantia da confiabilidade dos 
equipamentos e instrumentos 
capazes de influenciar na 
qualidade dos resultados 
analíticos

Monitoramento da 
Satisfação do Cliente

verificação do atendimento das 
expectativas e necessidades dos 
clientes, com o intuito de 
determinar se o produto ou 
serviço prestado realmente 
possui “qualidade”.

3.  TREINAMENTOS  PARA  IMPLANTAÇÃO  DO 
SISTEMA  DE  GESTÃO  DE  QUALIDADE  EM 
LABORATÓRIOS ISO/IEC 17025

3.1. Norma ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005

Um dos itens  mais  importante  para  a  implantação  de  um 
sistema  de  qualidade  é  a  busca  do  comprometimento  de 
todos  os  funcionários  de  uma  empresa.  Mas  o 
comprometimento,  sem  o  conhecimento  não  existe.  É 
necessário que o funcionário saiba o que fazer, como fazer 
e, visando à relação sólida e auto disciplina aos requisitos, 
saiba porque fazer.

Para  tanto,  torna-se  necessário  que  cada  funcionário 
compreenda  os  requisitos  gerais  da  norma  e  mais 
especificamente  os  que  recaem  sobre  sua  unidade  e 
responsabilidade. 

Um  treinamento  da  norma,  numa  etapa  inicial  de 
implantação visa, portanto, a interpretação dos requisitos da 
norma,  fornecendo  uma  visão  geral  sobre  sua  estrutura, 
exigência e aplicação.

Objetiva o levantamento da problemática,  apresentando as 
necessidades,  para  que,  na  busca  do  envolvimento  do 
funcionário  com  o  sistema,  o  mesmo  possa  desenvolver 



soluções  específicas  na  sua  rotina  laboratorial  capaz  de 
satisfazer as exigências da norma. 

Soluções  estas  as  quais  serão,  num  futuro  próximo, 
procedimentadas,  padronizadas,  avaliadas  pela  unidade 
responsável  e,  finalmente,  implantadas.  Caracterizando, 
assim, um sistema de gestão de acordo com os documentos 
criados  por  membros  conscientes  dos  requisitos  e  de  sua 
importância no quadro funcional.

3.2.  Elaboração  do  Manual  da  Qualidade  e  demais  
documentos do Sistema

A caracterização de um sistema da qualidade baseia-se não 
somente  nas  atividades  técnicas  mas,  principalmente,  nos 
documentos e registros ligados a este sistema.

Os procedimentos operacionais padrão definem a forma de 
execução  das  atividades,  gerando  registros  os  quais  são 
evidências  que  comprovam  que  tais  atividades  foram 
efetuadas de acordo com os mesmos.

Como documento máximo, o Manual da Qualidade rege o 
Sistema  de  Gestão  como  um  todo,  caracterizando  a 
implantação  do  Sistema  segundo  a  ISO/IEC  17025,  com 
características   específicas  para  o  laboratório  em questão, 
definindo  principalmente  seu  respectivo  escopo e  área  de 
atuação.

A criação de documentos voltados para o atendimento da 
qualidade  deve  atender  aos  requisitos  do  sistema  a  ser 
implantando,  possuindo  características  próprias  e 
desencadeando,  portanto, a necessidade de treinamento do 
pessoal envolvido para a elaboração desses.

É importante ressaltar que tais documentos independem da 
sua aplicabilidade, ou seja, independe do fato dos mesmos 
serem relacionados a requisitos administrativos ou requisitos 
técnicos. Todos devem se apresentar de maneira apropriada 
de forma a atender as exigências da norma, confrontando-as 
com as  aplicações  rotineiras  do  laboratório,  uma vez  que 
toda  a  atividade  que  afete  direta  ou  indiretamente  a 
qualidade  deve  ser  procedimentada  e,  por  conseqüência  e 
quando aplicável, registrada de maneira apropriada.

3.3. Ferramentas da qualidade

Para  a  aplicação  de  um Sistema de  Gestão  da  Qualidade 
voltado  para  laboratórios  são  necessários  requisitos 
específicos,  os quais acabam por caracterizar e diferenciar 
tais sistemas (ISO/IEC 17025 e BPL). Dentre eles destacam-
se a calibração, a validação e o cálculo de incertezas.

3.3.1. Estatística básica aplicada a laboratórios

A base das ferramentas de qualidade para laboratórios é a 
estatística.  Essa  por  sua  vez  possui  a  característica  em 
fornecer elementos capazes de demonstrar a confiabilidade 
em um determinado equipamento, método e/ou resultado.

Assim,  particularmente  para  a  área  técnica,  torna-se 
necessário  o  conhecimento  das  bases  estatísticas  para  a 
interpretação dos resultados obtidos provenientes de testes 
de validação, calibração e incerteza, bem como a forma de 
desenvolvimento  e  realização  de  tais  testes  para  que  se 
possam obter valores significativos e representativos.

Dentre  os  conceitos  básicos  destacam-se  população  e 
amostra,  medidas  de  dispersão,  distribuições,  intervalo  de 
confiança, erros, precisão, exatidão e regressão linear.

3.3.2. Interpretação de certificados de calibração

O Lanagro/SP é um laboratório de ensaio, não se atendo a 
execução  de  calibrações  no  escopo  de  suas  atividades, 
utilizando-as  apenas  como ferramentas  para  a  garantia  da 
qualidade de seus serviços analíticos.

Desta forma,  subcontrata  os serviços  de calibração  com a 
finalidade  de  garantia  da  confiabilidade  no  uso  de  seus 
equipamentos  de  medição.  Para  tanto,  são  recebidos 
certificados provenientes da subcontratação de tais serviços, 
os  quais  contêm  resultados  estatísticos  do  “status”  das 
medidas efetuadas sobre o equipamento em questão.

Sem a correta interpretação e conhecimento dos parâmetros 
envolvidos,  bem  como  seus  respectivos  resultados,  um 
equipamento  pode  ser  colocado  em  uso  sem  as  devidas 
condições,  o  que  acarretaria  em  não  conformidade  com 
relação ao requisito 5.5.2 da referida norma.

Cabe então, treinar o pessoal responsável pela atividade da 
análise  crítica  de  tais  certificados  para  que  estes  possam 
aceitar  ou  segregar  o  equipamento  deste  sistema  de 
qualidade.

3.3.3.  Técnicas  para a determinação da periodicidade  de  
calibração

Tão importante quanto definir o que e como será calibrado 
um  determinado  equipamento,  é  a  definição  da 
periodicidade da calibração.

Essa  periodicidade  poderá  afetar  os  resultados 
negativamente de duas maneiras possíveis: ou excedendo o 
período de confiabilidade no equipamento através  de uma 
baixa  freqüência  do  número  de  ensaios  de  calibração, 
fazendo com que o mesmo forneça valores não condizentes 
com  a  realidade;  ou,  caso  possua  uma  freqüência  de 
calibração  muito  elevada,  aumentar  os  custos  inerentes  a 
qualidade.

Portanto, é imprescindível o conhecimento da determinação 
da periodicidade da calibração de cada equipamento capaz 
de influenciar na qualidade do resultado, com a finalidade 
de alcançar um equilíbrio entre custo e benefício.

3.3.4. Validação de métodos analíticos

O  foco  de  um  laboratório  de  ensaios,  obviamente,  é  a 
execução  de  métodos.  No  entanto,  tais  métodos  são 
confiáveis?  E,  principalmente,  o  quanto  são  confiáveis? 
Novamente devem ser efetuados estudos estatísticos a fim 
de  se  determinar  o  grau  de  confiança  nesses  métodos, 
levantando-se em consideração questões importantes como: 
precisão,  exatidão,  limite  de  detecção,  limites  de 
quantificação,  recuperação,  robustez,  linearidade, 
seletividade, sensibilidade, entre outros.

Os resultados obtidos experimentalmente desses parâmetros 
confrontados com a respectiva legislação vigente, com bases 
científicas e/ou com solicitações dos clientes irão definir se 
tais  metodologias  podem  ou  não  ser  utilizadas  para  tal 
finalidade.



Cabe, portanto, ao colaborador:

- caso  a  metodologia  a  ser  empregada  seja  uma   
metodologia  oficial  ou  previamente  validada,  ser 
capaz de interpretar  os resultados dos parâmetros 
oferecidos pela validação da mesma, confrontando-
os com as  necessidades  requeridas  pela análise a 
ser efetuada, ou

- caso a metodologia a ser empregada necessite ser   
desenvolvida ou adaptada, ser capaz de seguir ou 
definir  planos  para  a  execução  experimental  de 
ensaios  que  resultem  em  valores  capazes  de, 
baseados  num  estudo  estatístico  previamente 
procedimentado  e  padronizado,  atendendo  às 
legislações  respectivas,  bases  científicas  e 
necessidades  do  cliente,  comprovar  o  grau  de 
confiabilidade  de  tal  método,  relatando  com 
informações  suficientes  o  desenvolvimento  do 
processo de validação antes de colocar a mesma em 
uso de rotina.

Para  tanto,  o  funcionário  responsável  por  tais  atividades 
deverá conhecer como, quando e porque validar, respeitando 
as  bases  científicas  do  método,  atendendo  às  legislações 
vigentes e relacionadas,  bem como as solicitações de seus 
clientes.

Nesse  treinamento,  também  devem  ser  ressaltados  os 
aspectos  de escolha de métodos,  onde o funcionário deve 
levar  em consideração  a relação  custo-benefício.  Ou seja, 
por  que  utilizar  uma  metodologia  a  qual  apresente 
resultados,  por  exemplo,  de  baixíssimos  limites  de 
quantificação, através da utilização de técnicas, reagentes e 
equipamentos de elevado valor, resultando no alto custo da 
análise se um método mais simples é capaz de atender  às 
necessidades do cliente, sem ferir a legislação ou as normas 
de qualidade?

3.3.5. Avaliação da incerteza em química analítica

O  grau  de  confiança  proveniente  de  estudos  analíticos, 
portanto, é baseado na confiança do equipamento (através da 
calibração do mesmo), da metodologia empregada (através 
da validação da mesma), mas acima de tudo, na confiança 
no resultado.

A determinação da confiabilidade no resultado, bem como 
as demais ferramentas da qualidade, baseia-se na avaliação 
da incerteza do mesmo utilizando-se conceitos de estatística.

Essas  incertezas  associadas  ao  resultado  são  provenientes 
das atividades anteriormente realizadas durante a execução 
do  método,  podendo  ser  provenientes,  por  exemplo,  das 
calibrações da vidraria, da curva de calibração, e de outros 
inúmeros  fatores,  os  quais  devem  ser  determinados  e 
estudados para o cálculo final dessa incerteza.

Assim, os colaboradores deverão ser capazes de realizar tal 
determinação  e  estudo,  levando-se  em  consideração  os 
resultados obtidos e serem capazes,  numa etapa inicial do 
processo de implantação do sistema de gestão de qualidade, 
definir  as  etapas  do  respectivo  procedimento  operacional 
padrão.

Especificamente para o Lanagro/SP, sem essa indicação de 
incerteza, resultados de medição não podem ser comparados 
entre  eles  mesmos  ou,  principalmente,  com  valores  de 
referência  fornecidos  numa  especificação  ou  norma,  por 
exemplo,  na  determinação  dos  Limites  Máximos  de 
Resíduos (LMRs) de insumos agrícolas.

3.4. Monitoramento da satisfação do cliente

O conceito básico da qualidade é a busca do atendimento 
das  expectativas  e  necessidades  do  cliente.  No  caso 
específico dos Lanagros, os clientes são outros serviços do 
MAPA,  como  SIPAG  (Serviço  de  Inspeção  de  Produtos 
Agropecuários),  SEFAG  (Serviço  de  Fiscalização 
Agropecuária),  SEDESA  (Serviços  de  Defesa  Sanitária 
Agropecuária)  e  VIGIAGRO  (Serviço  de  Vigilância 
Agropecuária), conforme representado na Figura 01.

Fig 01. Relação de atividades realizadas entre clientes e 
Lanagro/SP

Portanto,  na  busca  do  atendimento  ao  item  4.7,  o 
LANAGRO  deve  procurar  obter  realimentação,  tanto 
positiva  quanto  negativa  desses  órgãos,  tornando-se 
necessário o monitoramento da satisfação do cliente, o que 
nem sempre é algo trivial.

Para  tanto,  os  colaboradores  responsáveis  deverão  ser 
treinados  para  conhecer  as  especificidades  dos  clientes, 
avaliando sua satisfação através de mecanismos de pesquisa, 
a  fim  de  delinear  o  perfil  adequado  dos  profissionais  e 
atividades relacionas a esse grau de satisfação.

É  necessário  que  esses  colaboradores  sejam  capazes  de 
comprender os serviços realizados pelo laboratório a fim de 
que possam reconhecer os significados das realimentações 
positivas e negativas desses serviços.

3.5. Auditoria da qualidade em laboratórios

Considerando-se o ciclo PDCA, (ou ciclo de Shewhart ou de 
Deming),  cuja premissa é Plan (definir metas e métodos), 
Do  (treinar  e  executar  as  tarefas),  Check  (verificar  os 
resultados  das  tarefas  executadas)  e  Act  (atuar 
corretivamente), para que se possa efetuar a etapa de Check 
(baseando-se em programas de monitoramento e auditorias), 
torna-se necessária a utilização de mão de obra capacitada 
para a realização de tais monitoramentos internos.

Devem ser levados em consideração nesse treinamento os 
aspectos  relacionados  à  norma a  ser  implantada,  aspectos 
comportamentais, o planejamento de auditorias, a forma de 
documentação  das  atividades  ressaltando  as  evidências  as 



quais  caracterizem  e  definam  a  realização  dos 
procedimentos.

Por se tratar de auditorias internas, usualmente, o grupo de 
auditores também deverá,  ao constatar não-conformidades, 
auxiliar nas ações corretivas imediatas, na determinação das 
causas-raiz e na determinação de ações preventivas as quais 
não irão ferir os requisitos do sistema de gestão de qualidade 
a  ser  implantado  e,  assim,  deverá  ser  treinado  para  tal 
finalidade.

3.6. Demais treinamentos

A  determinação  da  necessidade  de  treinamentos  não  se 
restringe  apenas  a  esses  aqui  especificados  mas, 
principalmente,  cada  funcionário  deverá  possuir 
qualificação  adequada  às  suas  atividades  e  serviços 
realizados no laboratório.

Outro fator igualmente importante é a troca e aquisição de 
novos  equipamentos.  Com  a  chegada  desses,  torna-se 
necessário o treinamento dos colaboradores que irão operá-
los,  pois  mesmo que conheçam a técnica  envolvida,  cada 
equipamento possui particularidades, as quais, se ignoradas, 
podem comprometer em muito a qualidade do resultado do 
produto ou serviço.

Igualmente importantes são os treinamentos relacionados à 
documentação  e,  principalmente,  aos  procedimentos 
operacionais  padrão,  quando  de  sua  primeira  emissão  ou 
revisão dos mesmos.

4. CONCLUSÃO

A  implantação  de  um  sistema  da  qualidade,  portanto, 
envolve num primeiro momento o conhecimento, não só dos 
requisitos  do  Sistema  de  Gestão  de  Qualidade  a  ser 
implantado,  como  a  compreensão  de  todas  as  atividades 
relacionadas a tais requisitos, buscando a melhor forma de 
atender os mesmos e, principalmente, no foco da garantia da 
qualidade do produto ou do serviço.

Uma  vez  implantado  o  sistema  proposto,  a  reciclagem 
constante  desse  conhecimento  torna-se  necessária,  não 
somente dos requisitos do Sistema de Gestão, mas também 
desses aplicados especificamente através de procedimentos 
operacionais padrão às atividades inerentes do laboratório.

Cabendo  ainda,  a  integração  de  novos  colaboradores,  os 
quais  devem  obter  nível  de  conhecimento  similar  aos 
contratados anteriormente.

Assim, a execução de novos treinamentos deve ser realizada 
todas  as  vezes  em que  a  falta  desses  forem identificadas 
como causa-raiz de determinada não-conformidade.

Portanto,  o  atendimento  da  obtenção  da  qualidade  não 
repousa  somente sobre papéis,  mas sim na  eliminação  da 
ignorância dos conhecimentos, sejam eles técnicos ou não.
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