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RESUMO 

Em um mercado cada vez mais exigente por qualidade, os laboratórios analíticos 
que possuem um grande número de processos que necessitam de controle, buscam 
por um sistema de qualidade robusto para que a confiabilidade e rastreabilidade 
sejam eficientes. A norma NBR ISO/IEC 17.025 é dedicada ao sistema de gestão de 
laboratórios, e exige um grande número de registros, registros esses que são 
realizados em papel de forma totalmente manual. O sistema LIMS atua neste 
sentido, automatizando e otimizando os processos, eliminando parte do trabalho 
manual. O presente estudo permitiu concluir que a utilização do sistema LIMS como 
ferramenta de apoio na implantação de um sistema de gestão da qualidade baseado 
na norma ISO/IEC 17.025 é um grande facilitador, poupando mão-de-obra excessiva 
e retrabalhos e dando maior confiabilidade ao processo. 
 

Palavras-chaves:  ISO/IEC 17.025; Sistemas LIMS; Sistema de Gestão da 

Qualidade. 
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ABSTRACT 

In a market increasingly demanding for quality, analytical laboratories which have a 
large number of processes that require control, searching for a robust quality system 
for the reliability and traceability to be effective. The standard ISO / IEC 17 025 is 
dedicated to the management system of laboratories, and requires a large number of 
records, these records are made on paper in a totally manual form. The LIMS system 
operates in this aspect, automating and optimizing processes, eliminating part of the 
manual labor. This study allowed to conclude that use of the LIMS system as a tool to 
support the implementation of a quality management system based on ISO / IEC 17 
025 is a great facilitator, saving excessive manpower and rework and giving greater 
reliability to the process. 
 

Key-words:  NBR ISO/IEC 17.025; LIMS Systems; Quality Management System.
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INTRODUÇÃO 

 

Com a grande exigência do mercado por qualidade, os laboratórios vêm 

sofrendo grande pressão para que seus processos sejam cada vez mais confiáveis. 

Neste ponto a NBR ISO/IEC 17.025 ajuda os laboratórios a criarem procedimentos e 

métodos de trabalho que garante o mínimo de erro e retrabalho possível. 

Dentro de um processo produtivo de um laboratório, tanto de controle de 

qualidade quanto de prestadores de serviços, são muitas variáveis que devem ser 

controladas. 

No entanto a implantação de um sistema da qualidade acarreta em um grande 

esforço e mão de obra, e em conseqüência um grande número de registros em papel. 

Com a implantação dos sistemas LIMS como apoio ao sistema de gestão da 

qualidade, o objetivo e facilitar o processo de implantação, pois os sistemas LIMS têm 

como objetivo otimizar e automatizar os processos dos laboratórios, minimizando os 

registros manuais e volume de papéis. 

Para o desenvolvimento deste trabalho utilizaremos pesquisa bibliográfica e de 

artigos publicados por profissionais atuantes na área de implantação de sistemas 

LIMS e Sistemas de gestão da qualidade NBR ISO/IEC 17.025. 
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1  International Organization for Standardization (ISO) 

 

De acordo com a página oficial da ISO na internet (http://www.iso.org),  

International Organization for Standardization (ISO) – Organização Internacional 

para Padronização, é uma organização não-governamental cuja função é promover 

a normatização de produtos e serviços, para que a qualidade dos mesmos seja 

permanentemente melhorada, sua principal atividade é a de elaborar padrões para 

especificações e métodos de trabalho nas mais diversas áreas da sociedade exceto 

no setor eletro-eletrônico onde a responsabilidade fica a cargo da International 

Electrotechnical Commission (IEC) – Comissão Eletrotécnica Internacional.  

Formada por organizações de 161 países, sendo um de cada país, sua sede 

está localizada em Genebra na Suíça. Entre as principais organizações podemos 

citar: Deutches Institut für Normung (DIN) da Alemanha, American National 

Standards Institute (ANSI) dos Estados Unidos e Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT) do Brasil. 

A ISO é responsável por muitos milhares de normas que beneficiam o mundo. 

Tais normas visam garantir as características desejáveis dos produtos e serviços, 

como qualidade, respeito pelo ambiente, segurança, confiabilidade, eficiência, 

intercambiabilidade e um baixo custo. Quando os produtos e serviços atendem às  

expectativas, torna-se parte de suas características e não como o papel das normas. 

No entanto, quando as normas estão ausentes, a percepção dessa falta é logo 

percebida, remetendo ao fato de que algum processo não foi cumprido.  

Desde que foi criada em 1947, a ISO publicou mais de 18.000 normas 

internacionais, que vão desde normas para as atividades como a agricultura e a 

construção civil, passando pela engenharia mecânica e dispositivos médicos, até 

mais recentemente a tecnologia da informação (http://www.iso.org).  

http://www.iso.org/
http://www.iso.org/
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A padronização de procedimentos e produtos tornou possível o 

desenvolvimento do comércio mundial e facilitou a vida de todos nós. Alguns 

exemplos podem ser observados no dia-a-dia como a padronização dos cartões de 

crédito, aceitos hoje em todo o mundo, assim como a padronização de peças que 

facilitam a manutenção de equipamentos onde quer que estejam, existe a 

padronização de terminologias na área da tecnologia que possibilitam sua 

transferência e símbolos padronizados facilitando sua compreensão, e muitas outras 

que visam tornar nossas vidas mais fáceis e seguras. 

Assim, a adoção dessas normas pelas organizações, embora seja voluntária, 

é muito vantajosa, pois lhes confere maior organização, produtividade e 

credibilidade. Uma vez certificado pela ISO a organização passa a ter melhor 

visibilidade no mercado, aumentando sua competitividade nacional e 

internacionalmente. 

Para possuir uma certificação da ISO existe uma série de requisitos que 

devem ser cumpridos, e variam de acordo com a área de atuação da organização, 

sendo passíveis de auditorias para a manutenção do certificado. 

Curiosamente, ao contrário do que muitos pensam a expressão ISO não se 

refere ao nome da organização: 

“Como International Organization for Standardization teria diferentes siglas 
em diferentes idiomas (por exemplo, IOS em Inglês e OIN em francês), seus 
fundadores decidiram dar-lhe também um acrônimo, refletindo assim o 
objetivo da organização, ou seja, a padronização entre as diversas culturas. 
Eles escolheram ISO, derivado da palavra grega isos, que significa 
igualdade. Assim, seja qual for o país, seja qual for a língua, a forma 
abreviada do nome da organização é sempre ISO” (http://www.iso.org). 

 

 
 

 

http://www.iso.org/
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1.1 International Electrotechnical Comission (IEC) 

 

A página oficial da IEC na internet (http://www.iec.ch) define Comissão 

Eletrotécnica Internacional (International Electrotechnical Comission) como uma 

organização internacional de padronização de tecnologias elétricas, eletrônicas e 

relacionadas. Alguns de seus padrões são desenvolvidos juntamente com a 

Organização Internacional para Padronização (ISO). Sua sede está localizada em 

Genebra, Suíça. 

Em 15 de Setembro de 1904, os participantes do Congresso Internacional de 

Elétrica, realizado em St. Louis, nos Estados Unidos, aprovaram um relatório que 

incluía as seguintes palavras: 

 "... Devem ser tomadas medidas para assegurar a cooperação das 
sociedades de técnicos do mundo, com a nomeação de um representante 
da Comissão para examinar a questão da padronização da nomenclatura e 
classificação dos aparelhos elétricos e de máquinas" (http://www.iec.ch).  

  Como resultado, o IEC foi oficialmente fundado em junho de 1906, em 

Londres, Inglaterra, onde seu escritório central foi criado. Sendo que em 1948 

mudou-se para Genebra, Suíça. 

E desde então o IEC tem sido o principal responsável pelas normas 

relacionadas à elétrica possuindo diversos comitês relacionados às diversas áreas 

da elétrica (ex.: corrente elétrica doméstica, utilização do laser, radiofreqüência, 

campos eletromagnéticos, etc.). 

Foi o IEC que estabeleceu um padrão para as unidades elétricas em 1930 e 

que são utilizadas até os dias de hoje:  

 Hertz, para a unidade de freqüência;  

 Oersted, para a unidade de força do campo magnético;  

http://www.iec.ch/
http://www.iec.ch/
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  Gauss, da unidade de densidade do fluxo magnético; 

  Maxwell, da unidade de fluxo magnético;  

  Gilbert, para a unidade de força magnetomotriz;  

  Var, para designar a unidade de potência reativa;  

  Weber, para a unidade de prática de fluxo magnético (http://www.iec.ch). 

 

1.2 Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 

 

 De acordo com a página oficial da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(http://www.abnt.org.br): 

 A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é o órgão responsável 

pela normatização técnica no Brasil, fornecendo a base necessária ao 

desenvolvimento tecnológico brasileiro. Trata-se de uma entidade privada sem fins 

lucrativos e de utilidade pública, fundada em 1940. 

 Ela é reconhecida pelo governo brasileiro, como o Foro Nacional de 

Normalização. 

 A ABNT é membro fundador da Organização Internacional para Padronização 

(ISO), da Comissão Panamericana de Normas Técnicas (COPANT) e da Associação 

Mercosul de Normalização (AMN). 

 É ainda,  a única e exclusiva representante no Brasil das seguintes entidades 

internacionais: 

 - Organização Internacional para Padronização (ISO); 

 - Comissão Eletrotécnica Internacional (IEC). 

http://www.iec.ch/
http://www.abnt.org.br/
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 E das entidades de normatização regional: 

 - Comissão Panamericana de Normas Técnicas (COPANT); 

 - Associação Mercosul de Normalização (AMN). 

 As normas emitidas pela ABNT são identificadas pela sigla NBR (Norma 

Brasileira) e por vezes trazem a identificação do órgão internacional a que estão 

vinculadas, ex.: NBR ISO/IEC 17.025. 

 Os projetos de normas da ABNT e do Mercosul são disponibilizados para 

consulta online, sem qualquer tipo de ônus para segmentos da sociedade 

interessados no assunto, podendo ser visualizados, impressos e até mesmo 

apresentarem sugestões. Esse procedimento fica disponível por um prazo 

determinado, enquanto são acolhidas sugestões que contribuirão para o 

aperfeiçoamento da norma. Todas as observações e objeções técnicas recebidas 

serão analisadas pela Comissão de Estudo Autora antes de sua aprovação, e caso 

uma objeção seja aceita resultando em uma alteração de grande vulto, o projeto 

será rejeitado e um novo será desenvolvido para apreciação dos interessados como 

no primeiro caso. A finalidade de consultar os interessados é para verificar se é ou 

não recomendável a aprovação do Projeto como Norma Brasileira, pela Comissão 

de Estudo Autora (http://wikipedia.org e http://www.abnt.org.br). 

 

1.3 História 

 

 O conceito de qualidade é na realidade abstrato e varia de pessoa para 

pessoa, tendo uma ligação intima à expectativa de cada um.  Assim, a aquisição de 

uma determinada marca de sabão baseia-se na expectativa de que ela cumpra a 

promessa, feita em geral através da mídia, de deixar roupas brancas, mais brancas. 

http://wikipedia.org/
http://www.abnt.org.br/
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E se, por algum motivo, o atendimento desse objetivo é frustrado, o produto será 

descartado numa próxima compra.  

 Desta forma pode-se dizer então, que a qualidade é um desejo inerente ao 

ser humano, e uma das melhores formas de atingi-la é assegurar que haja igualdade 

no produto oferecido, ou seja, que haja um padrão.  

 Nesta relação, de outro lado, nós temos a organização responsável pela 

oferta do produto e do serviço, que busca manter um padrão não somente para 

atender aos requisitos de qualidade, mas também para uma diminuição de custos. 

 Desde o início, a industrialização levantou questões relativas à padronização, 

ao gerenciamento de processos e à qualidade dos produtos.  

“Em princípio acreditavam que inspecionar se um produto estava bom ou 
não era suficiente, porém como cada inspetor tinha o seu padrão de 
qualidade o produto ainda assim não possuía uma qualidade confiável. 
Percebeu-se então que a qualidade era gerada no processo produtivo.” 
(RODRIGUES, 2008). 

 

 No início do século XX, destacaram-se os estudos de Frederick Taylor 

visando racionalizar as etapas de produção e a implantação da linha de montagem 

por Henry Ford. 

 Frederick Taylor desenvolveu técnicas de racionalização do trabalho, sua 

característica mais marcante é a busca de uma organização científica do trabalho, 

enfatizando tempos e métodos e por isso é visto como o precursor da Teoria da 

Administração Científica. 

 Taylor (1990) entendia que para garantir maior produção com menor custo 

era preciso adotar os seguintes  itens: 

1. Seleção Científica do Trabalhador - o trabalhador deve desempenhar tarefas 

compatíveis com sua capacidade, deveria ser treinado para a função 

buscando aumento de produtividade. 
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2. Tempo padrão - cada funcionário deverá produzir um mínimo estabelecido pela 

empresa, isto deveria ser rigorosamente controlado, pois ele entendia que se o 

salário tivesse garantido, o funcionário não se esforçaria. 

3. Incentivo Salarial - seu rendimento seria proporcional a sua produção. 

4. Gerentes planejam, operários executam - o planejamento era exclusivo das 

gerências, sem participação dos operários. 

5. Divisão do Trabalho - o trabalho era dividido em várias etapas, buscando 

através da simplicidade de cada tarefa, aumento de produtividade e 

remuneração proporcional ao volume produzido. 

6. Trabalho em Conjunto - o interesse dos funcionários e da administração 

podem ser conciliados (altos salários x baixos custos de produção). 

7. Supervisão - também deve ser dividida por áreas, e acompanhada a produção  

mínima de cada operário. 

8. Ênfase da Eficiência - deveria haver estudos de cada movimento dos 

operários buscando a melhor maneira  de executar uma tarefa. 

9. Enfoque Mecanicista do Ser Humano - cada funcionário era considerado como 

uma peça de uma máquina, sem levar em consideração sua condição de ser 

humano. 

10. Homo Economus - a administração científica não considera a auto-realização, 

reconhecimento pelo trabalho, apenas remunera pela produção. 

11. Abordagem Fechada - a empresa não levava em consideração o mercado, 

suas influências diretas e indiretas ao ambiente da empresa. 

12. Superespecialização do Operário -  com a divisão das tarefas, os  operários 

executavam tarefas repetitivas, monótonas e desvinculadas de um todo. Ex.: o 

filme “Tempos modernos” de Charles Chaplin. 
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13. Exploração dos Empregados - apenas os interesses patronais eram levados 

em consideração, na época não existiam leis trabalhistas que protegessem os 

funcionários. 

 Embora existam muitas críticas aos métodos de Taylor, visto como 

desumano, muitos foram utilizados como fonte de estudo para tecnologias de 

automação industrial, onde máquinas fazem os trabalhos repetitivos. 

 Enquanto Taylor e outros engenheiros americanos desenvolviam a chamada 

Administração Científica nos Estados Unidos, surgia na França, a chamada Teoria 

Clássica da Administração (Henri Fayol). A Teoria Clássica partia do estudo do todo 

organizacional e da sua estrutura para garantir a eficiência a todas as partes 

envolvidas, fossem elas órgãos (seções, departamentos, etc.) ou pessoas 

(ocupantes de cargos e executores de tarefas).  

 Segundo Andrade e Amboni (2009), Fayol é considerado, por muitos, como o 

pai da administração moderna, apesar de não ter sido o primeiro a estudar o 

comportamento dos administradores, porém, foi o primeiro a sistematizá-lo.  

 Em contraste com Taylor, que havia dado maior ênfase ao trabalho e aos 

trabalhadores, Fayol enfoca a Organização sob o ponto de vista do executivo, 

desenvolvendo uma teoria de administração de empresas que incluía uma lista de 

funções, princípios e qualidades que o alto administrador deveria possuir para levar 

qualquer empreendimento a bom termo.  

 Ele desenvolveu  princípios que podem ser estudados de forma 

complementar as  teorias de Taylor,  foram criados 14 princípios (FAYOL, 1994): 

1. Divisão do trabalho - o aumento da produtividade dá- se  pela especialização  

dos operários e dos executivos da empresa. 

2. Autoridade e responsabilidade -  responsabilidade é a contrapartida da 
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autoridade, autoridade é o direito dos superiores darem ordens que 

pressupõem serão obedecidas  pelos  operários. 

3. Unidade de comando - os operários receberão ordens de uma única pessoa/ 

setor. 

4. Unidade de direção - o objetivo  é  único para todo  o grupo. 

5. Disciplina - norma única de conduta para todo o grupo, a ausência de 

disciplina pode arruinar a empresa. 

6. Prevalência de interesses gerais - não poderá haver interesse individual, o 

grupo é o que vale. 

7. Remuneração - leva em consideração a satisfação das partes, empresa e 

funcionários. 

8. Centralização - toda decisão é centralizada, mantendo a coerência com a 

Unidade de Comando e de Direção. 

9. Hierarquia - é mantida a escala hierárquica rigidamente. 

10. Ordem - cada coisa em seu lugar. 

11. Eqüidade -  a justiça deve prevalecer no ambiente de trabalho. 

12. Estabilidade dos funcionários - deverá ser evitada a rotatividade dos 

funcionários, por entender que mudanças constantes são prejudiciais para a 

empresa e para os trabalhadores. 

13. Iniciativa - todo plano traçado deve ser cumprido. 

14. Espírito de corpo - os propósitos da empresa e do grupo devem ser 

coincidentes, todos envolvidos precisam ter consciência disto. 
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 Fayol (1994) dividiu ainda a empresa de acordo com seis funções básicas: 

1. Funções Técnicas: produção de bens ou serviços da empresa. 

2. Funções Comerciais: compra, venda, permutação. 

3. Funções Financeiras: procura e gerência de capitais. 

4. Funções de Segurança: proteção e preservação de bens e das pessoas. 

5. Funções Contábeis: inventários, registros, balanços, custos e estatísticas. 

6. Funções Administrativas: integração de cúpula das outras cinco funções. 

 Henry Ford em 1908 aproveitou-se dos métodos de Taylor na implantação da 

linha de montagem, após muito estudo, máquinas e trabalhadores foram colocados 

em seqüência na fábrica de Ford, de modo que um automóvel pudesse ser montado 

sem interrupções ao longo de uma linha de produção móvel. Utilizava-se energia 

mecânica e uma esteira para extrair o trabalho dos trabalhadores. Do mesmo modo, 

a fabricação das partes também foi radicalmente modificada. Os custos caíram 

significativamente e o Modelo-T tornou-se o primeiro carro accessível a maioria dos 

americanos (custava US$500,00) e Ford dominou o setor por muitos anos. (MAIA, 

2002). 

 Por volta de 1918, metade dos carros na América do Norte eram 
Modelos T. A alta produção conseguida por Ford tem como característica 
marcante a escolha de uma única cor de veículo, que era preta. Desta 
forma, ele conseguia montar os veículos sem ter que diferenciar o processo 
de pintura. Existe uma frase famosa que Ford escreveu em sua 
autobiografia sobre a escolha da cor do veículo: "O cliente pode ter o carro 
da cor que quiser, contanto que seja preto". Antes do desenvolvimento da 
linha de montagem, que exigia a cor preta por sua secagem mais rápida, o 
Modelo T era disponível em outras cores, incluindo o vermelho 
(http://wikipedia.org). 
 

 Houve assim, uma padronização das operações dentro de uma organização, 

com processos e responsabilidades bem definidos. 

 Internacionalmente a padronização iniciou-se na área eletrotécnica, com a 

constituição, em 1906, da  International Electrotechnical Commission (IEC).  

http://pt.wikipedia.org/wiki/1918
http://pt.wikipedia.org/wiki/Autobiografia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vermelho
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 Em 1926 surgiu a International Federation of the National Standardizing (ISA), 

com ênfase na engenharia mecânica. As atividades da ISA cessaram em 1942 com 

a Segunda Guerra Mundial. 

 Com o final do conflito, 25 países reuniram-se em Londres e decidiram criar 

uma nova organização internacional, com o objetivo de “facilitar a coordenação 

internacional e unificação dos padrões industriais”. A nova organização, a 

Organização Internacional para Padronização (ISO), iniciou oficialmente suas 

operações em 23 de fevereiro de 1947 com sede em Genebra, Suíça 

(http://wikipedia.org). 

 O crescimento da globalização a partir da década de oitenta aumentou a 

necessidade de normas internacionais. 

 Sendo que foi nessa época que a ISO apresentou sua norma de maior 

visibilidade e reconhecimento: ISO 9000. 

 

1.4 Principais Normas 

 

 As certificações da ISO passaram a ter maior destaque a partir da norma ISO 

9000  na década de oitenta. Notamos que as normas acompanham de perto as 

demandas da sociedade, assim a ISO 9000 surgiu em um momento em que a 

globalização começava a despontar e a necessidade de uma ferramenta que 

agilizasse e desse maior garantia aos negócios era latente, o mesmo ocorreu com o 

surgimento da norma ISO 14000, que veio atender uma preocupação que cada vez 

mais se estende: a preservação do meio ambiente (HUTCHINS, 1994). 

 

 

http://wikipedia.org/
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“A ISO série 9000 compreende um conjunto de cinco normas (ISO 9000 a 
ISO 9004). Entretanto, estas normas, oficializadas em 1987, não podem 
ser consideradas normas revolucionárias, pois elas foram baseadas em 
normas já existentes, principalmente nas normas britânicas BS 5750” 
(BECKER, SEIXAS E RÖPKE, 2009). 
 

 Segundo Rodrigues (2007), a ISO 9000 em sua abrangência máxima engloba 

pontos referentes à garantia da qualidade em projeto, desenvolvimento, produção, 

instalação e serviços associados; objetivando a satisfação do cliente pela prevenção 

de não conformidades em todos os estágios envolvidos no ciclo da qualidade da 

empresa. Convém lembrar que são normas que dizem respeito apenas ao sistema 

de gestão de qualidade de uma empresa, e não as especificações dos produtos 

fabricados pela mesma. O fato de um produto ter sido fabricado por um processo 

certificado segundo as normas ISO 9000 não significa que este produto terá maior 

ou menor qualidade de um similar. “As normas ISO 9000 não conferem qualidade 

extra a um produto (ou serviço), garantem apenas que o produto apresentará 

sempre as mesmas características”. (BECKER, SEIXAS E RÖPKE, 2009). 

 “As normas ISO 14000 – Gestão Ambiental, foram inicialmente elaboradas 

visando o “manejo ambiental”, que significa  o que a organização faz para minimizar 

os efeitos nocivos ao ambiente causados pelas suas atividades” (ISO, 2010). 

 Segundo a Embrapa (2001), essas normas fomentam a prevenção de 

processos de contaminações ambientais, uma vez que orientam a organização 

quanto a sua estrutura, forma de operação e de levantamento, armazenamento, 

recuperação e disponibilização de dados e resultados (sempre atentando para as 

necessidades futuras e imediatas de mercado e, consequentemente, a satisfação do 

cliente), entre outras orientações, inserindo a organização no contexto ambiental. 
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1.5 Norma NBR ISO/IEC 17.025 

 

 A padronização internacional das atividades dos laboratórios de ensaio e 

calibração teve início com a publicação da ISO/IEC Guia 25 em 1978, revisada em 

1993. Na Europa, porém, a norma em vigor era a EN 45001, que reconhecia a 

competência das análises efetuadas nos laboratórios (http://wikipedia.org).  

 Porém, tanto uma quanto a outra eram insuficientes quanto ao detalhamento,  

não permitindo uma interpretação consistente e sem ambigüidades. Para suprir 

essas lacunas, em 1995, foi iniciada uma revisão da ISO/IEC Guia 25, resultando na 

norma ISO/IEC 17.025 – Requisitos gerais para a competência de laboratórios de 

ensaio e calibração, em 15/12/1999. No Brasil essa norma foi publicada em janeiro 

de 2001, pela ABNT, como NBR/ISO/IEC 17.025. (VALLE e BICHO, 2001). 

 A ISO/IEC 17.025 foi produzida como resultado de ampla experiência na 

implementação da ISO Guia 25 e da EM 45001, que são canceladas e substituídas 

de modo a serem utilizados textos idênticos nos níveis internacional e regional. Ela 

estabelece os critérios para aqueles laboratórios que desejam demonstrar sua 

competência técnica, que possuem um sistema de qualidade efetivo e que são 

capazes de produzir resultados tecnicamente válidos (http://www.anvisa.gov.br). 

 Para Valle e Bicho (2001) os principais objetivos da NBR ISO/IEC 17.025 são: 

1. Estabelecer um padrão internacional e único para atestar a competência dos 

laboratórios para realizarem ensaios e/ou calibração, incluindo amostragens. 

Tal padrão facilita o estabelecimento de acordos de reconhecimento mútuo 

entre os organismos de credenciamento nacionais; 

http://www.anvisa.gov.br/divulga/artigos/metrologia.htm
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2. Facilitar a interpretação e a aplicação dos requisitos, evitando ao máximo 

opiniões divergentes e conflitantes. Ao incluir muitas notas que apresentam 

esclarecimentos sobre o texto, exemplos e orientações, a 17.025 reduz a 

necessidade de documentos explicativos adicionais; 

3. Extensão do escopo em relação à ISO Guia 25, abrangendo também 

amostragens e desenvolvimento de novos métodos; 

4. Estabelecer uma relação mais estreita, clara e sem ambigüidade com a ISO 

9001 e 9002. 

 Num mundo globalizado a padronização é de fundamental importância, de 

forma a viabilizar e incrementar o comércio nacional, regional e internacional. As 

organizações que desempenham suas atividades e seus processos de acordo com 

normas e procedimentos aceitos como padrões, têm condições mais favoráveis na 

superação de eventuais barreiras não-tarifárias e de atender a requisitos técnicos 

especificados.  A ISO/IEC 17.025 confere valor diferenciado aos certificados de 

calibração e aos relatórios de ensaios emitidos pelos mesmos. Esse reconhecimento 

pode ser revertido em vantagens econômicas, como um diferencial competitivo, 

fidelização dos clientes, atender a pré requisitos de eventuais clientes, entre outras. 
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2 Laboratory Information Management System (LIMS) 

 

Em todo o mundo,  milhões de dólares são gastos por corporações, 

universidades e governos analisando amostras e suas propriedades físicas, 

químicas e biológicas. Segundo Raphaelli (2009), para que esses processos sejam 

aperfeiçoados são necessários investimentos substanciais em inovações 

tecnológicas, equipamentos, reagentes, instrumentos e em treinamento e 

capacitação de pessoal.  

Esse dinheiro é gasto com a geração de informações necessárias para 

determinar quais produtos e processos existentes são os mais adequados; 

 desenvolvimento de  novos produtos e tecnologias; a criação de condições 

necessárias para trabalhadores, clientes ou a comunidade utilizarem esses produtos 

e serviços; e a conformidade com os requisitos e regulamentações vigentes. 

Hoje, todas as organizações apresentam pressões competitivas para 

controlar gastos, acelerar a criação de novos produtos e serviços e buscar fazê-los 

com qualidade superior. Isso força todos a buscar novos meios de trabalho mais 

eficientes e simultaneamente maximizar o valor estratégico dos recursos existentes. 

Todo laboratório e pesquisador são desafiados por rápidos avanços em tecnologias 

analíticas, falta de profissionais treinados, e uma elevada pressão para criar 

rapidamente, disseminar, e manter resultados com impactos favoráveis para as 

organizações se apoiarem (NAKAGAWA, 1994)1
. 

Segundo NAKAGAWA (1994), recentes inovações em automação de análise 

de amostras, robôs laboratoriais, instrumentos controlados por micro-processadores, 

e no refinamento das inovações nas técnicas analíticas aumentaram 

                                                         
1
 Publicação única sobre o assunto 
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dramaticamente a produção de dados laboratoriais e a capacidade de testes. Este 

novo sistema criou muitos dados e os cientistas foram forçados a direcionar cada 

vez mais atenção ao gerenciamento dessas informações. 

Laboratory Information Management Systems (LIMS) – Sistema de 

Gerenciamento de Informações Laboratoriais fornece um tratamento das 

informações com itens como o histórico da amostra, data da análise, cálculos, 

agenda, resultados, etc. A utilização deste sistema apresenta maior celeridade a 

todo o processo e uma maior segurança em seu resultado. 

 

2.1 Evolução do Sistema LIMS 

 

Acima de tudo, o principal produto de qualquer laboratório é a informação. De 

forma geral, as funções de um laboratório são cada vez mais baseadas em sistemas 

complexos de testes. Eles consistem em uma mistura coerente de componentes 

representando as inovações de diversas disciplinas. Assim a análise laboratorial 

consiste em uma constante mistura de áreas científicas, incluindo química orgânica, 

bioquímica, matemática, química inorgânica, óptica, biotecnologia, microbiologia, 

física, eletrônica, estatística e imunologia (http://www.labsoft.com.br). 

Por mais de três décadas, a automação cresceu de forma exponencial na 

geração de dados laboratoriais e no gerenciamento dessas informações 

(NAKAGAWA, 1994).  

Esse progresso na automação de técnicas laboratoriais ocorreu 

paralelamente ao desenvolvimento comercial dos computadores. Um mainframe na 

década de 60 era extremamente caro e necessitava de vários profissionais 

altamente qualificados para mantê-lo funcionando. Assim, somente grandes 
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corporações podiam utilizar-se dessa tecnologia. Seu uso era altamente restrito e 

fortemente controlado. Em comparação com os computadores mais simples de hoje 

eram extremamente primitivos. Através dos anos, o desenvolvimento tecnológico 

possibilitou significante evolução em suas funções, eficiência e acesso a automação, 

ao mesmo tempo em que o custo de um computador apresentou uma queda 

drástica. As funções que antes custavam milhões de dólares, hoje podem ser 

encontradas em calculadoras de bolso com valores muito mais acessíveis 

(NAKAGAWA, 1994). 

A utilização de processos automatizados nos laboratórios cresceu conforme 

novas tecnologias foram criadas, testadas e tornaram-se mais acessíveis através da 

produção em larga escala, que barateou o seu custo e do marketing, que as 

apresentou com suas mais diversas vantagens. 

De acordo com NAKAGAWA (1994), o uso de computadores nos laboratórios 

seguiu as seguintes etapas: 

1. Inicialmente, cientistas criavam programas para seu próprio uso.  Sua 

utilização estava limitada àqueles que possuíam grande conhecimento em 

programação e despendiam das organizações investimento em tempo para a 

criação de softwares. 

2. Surgiram softwares comerciais, estendendo assim a utilização a empresas 

que não possuíam meios de investir no desenvolvimento de um programa 

próprio. 

3. Os custos de hardware de um computador despencaram com os avanços na 

fabricação de componentes eletrônicos e o aparecimento dos computadores 

pessoais. Com o passar dos anos eles adquiriam uma maior capacidade de 
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processamento com custos cada vez mais baixos. Isso possibilitou que cada 

vez mais e mais organizações aderissem ao uso de computadores. 

4. Os softwares passaram a ser mais “amigáveis” e de fácil utilização, 

interagindo com o usuário. Os cientistas já não necessitam mais serem 

“experts” em computação. Esse fator facilitou a aceitação da automação dos 

sistemas. 

Seguindo estas etapas temos o surgimento dos LIMS computadorizados na 

década de 1980, onde as empresas desenvolviam suas próprias aplicações de 

laboratório, incorrendo na necessidade de fornecimento de soluções mais prontas. 

Soluções comerciais de sistemas complexos, como sempre foram os LIMS, 

proporcionam inúmeras vantagens em relação às soluções “caseiras”, 

principalmente porque exigem investimentos menores por aplicação. 

Segundo Stempniak e Marcon (2007), a linha cronológica seria basicamente 

assim: 

 Em 1982 surgiu a primeira geração de LIMS comerciais. Ficavam 

centralizados em minicomputadores e mainframes. Em 1988, a 

segunda geração passou a utilizar bancos de dados relacionais. 

 A terceira geração surgiu em 1991, com melhores interfaces com o 

cliente e acesso mais fácil aos seus recursos, passou a utilizar ainda 

servidores centralizados e sistemas gerenciadores de banco de dados. 

 Em 1995, a quarta geração surgiu com o emprego de redes de 

computadores, descentralizando o processo e aumentando a área de 

atuação dos LIMS. Com a ampliação do uso da internet, em 1996 

surgiram os LIMS habilitados para operar diretamente nesta rede ou 

somente em intranets e extranets. 
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 Em 1997, com o surgimento de normas regulamentares especificas 

para os processos laboratoriais, foi exigido dos LIMS uma enorme 

mudança para possibilitar o rastreamento de registros eletrônicos, o 

uso de assinaturas eletrônicas e o cálculo de incertezas de medição. 

A partir de então, muitas novas tecnologias surgiram, como o Sistema Global 

de Posicionamento por Satélite (GPS), a computação móvel e sem fio (wireless), 

padrões de computação distribuída, uma maior integração entre sistemas e o 

modelo de computação baseado em servidores de aplicação (ASP) e Web Services 

(STEMPNIAK e MARCON, 2007). 

Nos dias de hoje, as expectativas em torno do LIMS englobam não só esses 

recursos, mas também atualização tecnológica e arquitetura mais aberta, com 

sistemas configuráveis, escalonáveis (preparados para um incremento de demanda), 

multiplataforma e que sejam facilmente integráveis a outros sistemas 

complementares ou principais de uma empresa. Basicamente, a idéia principal é de 

que tudo e todos devem estar conectados e que as informações para apoio a 

decisão sejam apresentadas em tempo real. 

Assim, se antigamente, o uso de computadores era algo tedioso que 

consumia muito tempo efetuando cálculos, tornando o trabalho cansativo, 

necessitando de muitos recursos manuais e até mesmo da ajuda de calculadoras 

eletrônicas, o mesmo não ocorre nos dias de hoje, onde o uso de computadores 

torna o trabalho muito mais rápido, eficiente, aumentando a qualidade e a segurança 

dos dados, minimizando erros e facilitando de um modo geral o gerenciamento 

desses dados (NAKAGAWA, 1994). 

Os avanços nos instrumentos de análise e sua automação também 

contribuíram para essa evolução, e assim como os computadores, facilitaram todo o 
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processo de análise e obtenção de resultados, tornando-os mais confiáveis e  mais 

seguros. Processos que anteriormente eram totalmente efetuados de forma manual 

passaram aos poucos a serem efetuados por equipamentos automatizados, de 

forma mais segura.  

 

2.2 O Sistema LIMS 

 

 A definição exata de LIMS é altamente subjetiva. Se você perguntar a um 

grupo de pessoas sobre LIMS, surgiram respostas divergentes e até mesmo 

conflituosas. A percepção desse sistema difere entre os diversos usuários, de 

pequenos laboratórios de análises clínicas a grandes corporações multinacionais 

(NAKAGAWA, 1994). 

 Um LIMS não possui especificações definidas. Cada laboratório possui suas 

particularidades, assim sendo, cada LIMS terá suas particularidades também, de 

forma a retratar da melhor forma possível as atividades do laboratório. Assim, a 

melhor maneira de especificar um LIMS é apresentar suas principais 

funcionalidades, geralmente presentes na maioria dos laboratórios. 

 É muito comum confundir o LIMS com um sistema computadorizado, neste 

sentido podemos citar como exemplo a definição encontrada no site Wikipédia 

(http://wikipédia.org) sobre LIMS, que deve ser aceita de forma restritiva: 

“Um Sistema de Gerenciamento de Informação Laboratorial (LIMS) é um 
programa de computador utilizado nos laboratórios para o gerenciamento de 
amostras, usuários, instrumentos, normas e outras funções do laboratório, 
tais como faturamento, gerenciamento de laminas e do fluxo automatizado 
de trabalhos”. 

 

 Um LIMS não precisa ser computadorizado. Na realidade, ele é a forma como 

as informações em um laboratório são gerenciadas. Os procedimentos de 
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gerenciamento podem estar baseados no uso de papel, como anotações, 

formulários e livros de registro. Logicamente isto exige um gasto maior de tempo e 

maiores custos com papéis e reanálises. De acordo com NAKAGAWA (1994) 

podemos fazer uma rápida análise entre os dois tipos de gerenciamento: 

1. Manual: A principal vantagem desse método está diretamente ligada ao 

profissional que o executa que em geral detém amplo conhecimento e larga 

experiência na atividade. Por outro lado, existe um intenso trabalho 

operacional e pouca flexibilidade no manuseio e extração de informações dos 

dados, fatos que determinam uma maior demanda de tempo e uma menor 

confiabilidade nos resultados gerados; 

2. Computadorizado: Com a popularização dos computadores, houve um 

crescimento no numero de desenvolvedores desses sistemas. Suas principais 

vantagens são a grande velocidade de processamento, flexibilidade e 

automação. Embora ainda seja um sistema de custo elevado, sua 

popularização tende a diminuir o preço e aumentar cada vez mais sua oferta. 

Tradicionalmente, o LIMS apresenta como principais tarefas: organização do 

fluxo de amostras, gerenciamento de equipes, processamento de dados analíticos 

em ambiente documentado, emissão de relatórios, aquisição automática de dados, 

integração e intercâmbio de dados entre diversas análises e equipamentos, 

utilização de ferramentas de Inteligência Artificial no auxilio à tomada de decisões, 

integração com outros sistemas da empresa. 
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2.3 Sistema de Gestão Corporativa X Sistema de Gestão 

Laboratorial 

 

É comum observar em alguns projetos uma confusão sobre o uso de módulos 

de controle ou gestão de qualidade de sistemas de gestão corporativa (ERP - 

Enterprise Resource Planning) e seus benefícios para um laboratório. 

Segundo Raphaelli (2009) num sistema ERP, os módulos de qualidade foram 

desenvolvidos para integrar as áreas de qualidade aos demais processos da 

empresa de forma célere e confiável. Porém esses módulos não contemplam a 

maior parte dos processos analíticos de um laboratório, visto que foram 

desenvolvidos para permitir a interface de informações laboratoriais aos demais 

processos da empresa. Não possuem ainda dados importantes como as 

especificações dos laboratórios, voltando-se somente para o que atente qualidade. 

 Parte dos laboratórios que atuam somente com ERP, tem que emitir relatórios 

e registros em papel para atender a carência deixada pelos módulos de controle de 

qualidade. Hoje a realidade é a utilização de sistemas especialistas em áreas 

especialistas integrados aos sistemas ERP, obtendo assim o melhor dos dois. 

Assim, enquanto o LIMS integra processos laboratoriais e gera informações 

disponibilizadas as demais áreas da empresa, o ERP faz a integração das 

informações de todas as áreas, muitas vezes obtidas através de sistemas 

específicos voltados para suas particularidades. 

 

2.4 Informação Laboratorial 
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As informações laboratoriais são obtidas através de diversas técnicas e 

processos de análise química, física e biológica. Cada setor de atividade a ser 

empregada a análise laboratorial requer um tipo de ensaio, sempre voltado para a 

obtenção de informações relevantes ao seu processo produtivo, buscando uma 

padronização dos produtos de forma qualitativa, atendendo a parâmetros pré-

estabelecidos e a normas reguladoras vigentes (NAKAGAWA, 1994). 

A análise é feita a partir de uma amostra e pode ser qualitativa, quantitativa e 

instrumental de acordo com o resultado que se deseja. Após a obtenção dos dados 

solicitados, estes são analisados dentro de parâmetros e a partir de um relatório de 

resultado é efetuada uma crítica quanto ao mesmo e então, caso seja necessário, é 

feita uma proposta para solucionar eventuais desvios e até mesmo de alteração de 

algum parâmetro. 

Engana-se quem pensa que tais procedimentos existam somente em 

atividades ligadas a produção química ou laboratorial. Embora a maior demanda 

esteja neste setor, os procedimentos analíticos estão presentes em todas as 

atividades produtivas, sejam elas industriais, comerciais, rurais ou de prestação de 

serviços, de forma direta ou indireta. 

O gerenciamento laboratorial atua diretamente no ciclo de vida das amostras. 

 De acordo com Stempniak e Marcon (2007) as maiores contribuições do 

LIMS neste ciclo são: 

1. Registro de Amostras. Quando feito de forma manual, o registro é feito 

através do preenchimento de uma ficha que segue a mesma numeração dada 

a amostra, geralmente obtida a partir do ultimo numero registrado. Na forma 

digital, os dados sobre a amostra (como o nome do paciente ou numero de 
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lote) são impostados no banco de dados que gera automaticamente um 

numero de registro único; 

2. Recebimento de Amostras.  O recebimento feito de forma manual é efetuado 

através de protocolos de custódia. Num sistema computadorizado esse 

procedimento é feito diretamente em um módulo que automaticamente insere 

nos registros da amostra assinaturas digitais, acompanhadas de data, hora e 

outros dados; 

3. Distribuição de Amostras.  Os procedimentos são parecidos com os de 

recebimento da amostra para ambos os casos; 

4. Preparo da Amostra. O LIMS pode criar lista de tarefas conforme o método 

que será aplicado, informando ao técnico responsável os procedimentos a 

serem seguidos; 

5. Ensaios de Bancada. Os dados são registrados diretamente no sistema LIMS 

computadorizado ou então são anotados e posteriormente transcritos para o 

computador (essa transcrição é potencial fonte de erros); 

6. Ensaios Instrumentais. Ao utilizar equipamentos que possuam interface com o 

sistema LIMS computadorizado, os dados obtidos são registrados diretamente 

no sistema. Em equipamentos mais antigos esses dados são anotados e 

transcritos; 

7. Registros dos Resultados. Um LIMS encarrega-se de registrar dados como 

“quem fez” e “quando fez”, necessários para o cumprimento de normas 

regulamentares; 

8. Cálculos. Quando o LIMS é digital, os cálculos são feitos automaticamente, 

enquanto que na forma manual eles serão feitos pelos técnicos em planilhas; 
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9. Procedimentos de controle de qualidade. Onde o sistema não é 

computadorizado, os gerentes devem ficar atentos para o cumprimento de 

certos tópicos como  o preparo de cartas controle, de outra forma será feito de 

forma automática; 

10. Validação das amostras. É a comparação feita entre os dados da amostra e 

os dados históricos em conformidade com as especificações; 

11. Aprovação das amostras. Depende da conformidade apresentada no item 

anterior; 

12. Relatório. O LIMS computadorizado gera seus relatórios através de modelos 

pré definidos; 

13. Entrega de relatórios. Com sistemas informatizados é possível disponibilizar o 

status da amostra para quem solicitou a análise, através da internet. É 

possível ainda enviar dados críticos diretamente ao gerente ou responsável 

pelo telefone celular. 
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3  Implantação de um SGQ baseado na norma ABNT NBR ISO\IEC 

17.025 

 

OLIVARES (2006) afirma que o objetivo de um Sistema de Gestão da 

Qualidade para laboratório é gerenciar todos os itens que possam afetar a 

qualidade. Dessa maneira, ele é realizado através da elaboração de procedimentos 

documentados (assinados e controlados) para que todas as etapas do trabalho 

sejam realizadas de forma adequada (com qualidade), sempre da mesma maneira. 

Este conjunto de documentos irá formar o Sistema de Gestão da Qualidade do 

laboratório. 

Existem diversas etapas para realização de um ensaio, que podem ser 

destacadas como itens que podem afetar a qualidade, como por exemplo: 

 Análise crítica de contrato para conhecer e atender as necessidades do 

cliente; 

 Amostragem visando garantir a representatividade da amostra; 

 Transporte da amostra, que deve ser adequado para não degradar a mesma; 

 Recebimento da amostra e codificação, avaliando a condição da amostra na 

chegada ao laboratório e identificação adequada para que 

esta não seja confundida; 

 Armazenagem da amostra em condições adequadas e controle para não 

degradar a amostra; 

 Validação de metodologia, utilizando as mais adequadas; 

 Preparo de amostra, também relacionada à etapa analítica e à amostragem 

dentro do laboratório, deve ser realizada de forma 

adequada; 
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 Realização do ensaio, com a efetivação de análise da amostra em 

equipamentos calibrados; 

 Cálculo da incerteza, que visa apresentar o nível de confiança do resultado 

analítico, com a dispersão de valores que razoavelmente podem ser 

atribuídos ao resultado; 

 Elaboração do relatório que deve apresentar os resultados com clareza ao 

cliente; 

 Descarte de resíduos de forma adequada e informando ao cliente. 

 

FIGURA 1: Estrutura básica de procedimentos necessários para a elaboração de um Sistema de 
Gestão da Qualidade para Laboratórios. Fonte: OLIVARES (2006). 
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Para o controle destes itens, é necessária a elaboração de diferentes 

procedimentos. Alguns deles são aplicados diretamente a determinado item (os 

quais podem ser chamados de procedimentos de funcionamento), outros são 

aplicados para o controle mais abrangente de diversos itens (os quais podem ser 

chamados de procedimentos de suporte). Apesar da Figura 1 apresentar uma 

estrutura básica de procedimentos necessários para a elaboração de um Sistema de 

Gestão da Qualidade, ela pode ser utilizada como a “espinha dorsal” do sistema e, 

com a adição de apenas alguns requisitos adicionais, servirá para a implantação a 

ISO/IEC 17.025. 

De acordo com a ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) o projeto 

de implantação do um SGQ de acordo com a norma ISO/IEC 17.025 deve seguir as 

seguintes etapas: 

 Diagnóstico da situação atual: consiste em analisar a atual situação dos 

processos da instituição e quais os passos necessários para atender a norma 

 Sensibilização para a Qualidade: é necessário envolver a equipe 

demonstrando o que é o SGQ através de treinamentos e palestras; 

 Estrutura organizacional: o organograma da instituição deve ser definido ou 

revisado juntamente com o regimento interno. Também devem ser 

designados o Gerente da Qualidade que será o responsável pelo SGQ e 

Comissão da Qualidade que é uma equipe que ficará responsável pelas 

atividades da implantação. 

 Estrutura física e material: a Gerência da Qualidade e o Comitê devem ter um 

espaço físico para reuniões e treinamentos que deve ser equipada com 

computador, impressora, projetor multimídia para auxiliar nos treinamentos e 

armários e pastas para armazenar os documentos e manuais.  
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 Planejamento: nesta etapa é feita a elaboração do plano de ação para a 

implantação, que é negociada com os profissionais envolvidos e deve ser 

integrada ao Sistema de Planejamento Estratégico e Operacional da 

Instituição e também deve ser feito o orçamento do plano de ação para que 

sejam captados os recursos necessários.  

 Interpretação da NBR ISO/IEC 17.025: Devem ser realizados cursos e 

reuniões da comissão para interpretação das normas com objetivo de facilitar 

o entendimento das mesmas.   

 Elaboração da política e objetivos da qualidade: em reunião com a alta 

administração os compromissos institucionais são traçados, e uma declaração 

assinada pelo diretor confirmando a sua intenção em cumpri-los. Definir 

objetivos mensuráveis quanto à satisfação dos clientes, qualidade dos 

resultados, redução de reclamações e economia de recursos. 

 Norma para controle de documentos: elaboração da norma e modelos para 

procedimentos, instruções e formulários. 

 Mapeamento dos processos técnicos e administrativos: reunir-se com os 

responsáveis por setores e detalhar os processos de trabalho e suas 

principais etapas. Identificar as variáveis controladas em cada etapa do 

processo, definir os profissionais que executam as etapas do processo, 

identificar os documentos que precisam ser elaborados para detalhar cada 

etapa do processo, estabelecendo suas denominações no sistema. 

 Elaboração da lista mestra de documentos do SGQ: Todos os documentos 

devem ser compilados numa lista geral identificando o código e o nome do 

documento e o respectivo setor.  
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 Elaboração de normas gerais: Elaborar as normas relativas à gerência da 

qualidade, da administração e técnicas. 

 Elaboração de procedimentos e rotinas: São elaborados os procedimentos 

refletindo a realidade operacional. 

 Sistema de avaliação do SGQ: Definição de calendário de reuniões 

ordinárias, relatórios com os indicadores de desempenho. 

 Solicitação de auditoria de habilitação: entrada com o pedido junto ao órgão 

certificador (INMETRO). 

 Auditoria externa: auditoria realizada pelo órgão certificador. 

 Habilitação: recebimento da habilitação do órgão certificador referente à 

qualificação.  

 Melhoria contínua: monitoramento e acompanhamento para garantir que os 

processos e procedimentos estão adequados aos objetivos da organização e 

da norma. 

A acreditação na norma NBR ISO/IEC 17.025 proporciona aos laboratórios 

maior confiabilidade em seus processos, reconhecimento, ampliação de mercado e 

melhoria contínua da qualidade. 

 

3.1 Dificuldades na Implantação 

 

A implantação da norma exige um alto nível de documentação e técnico dos 

laboratórios, isso acaba dificultando o processo de implantação. Segundo Oliveira e 

Basso (2008), as seguintes dificuldades referentes aos itens da norma são 

encontradas durante a implantação. 
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Item da Norma Dificuldade encontrada 

Item 4.3 – Controle de 

Documentos 

O controle de documentos feito sem o suporte de um software de 

controle é uma tarefa árdua com um consumo de tempo e risco 

relativamente grande de falhas (uso de normas não atualizadas, lista 

mestra incorreta, etc.). 

Item 4.4 – Análise crítica 

de pedidos, propostas e 

contratos 

As análises críticas feitas em formulários. Devido às diversas 

possibilidades, os formulários devem possuir muitas opções. O trâmite  

muito demorado pode levar vários dias. 

Item 4.7 – Atendimento 

ao Cliente 

Formulários de atendimento a cliente. A dificuldade é que os Clientes 

com frequência precisam acessar várias pessoas e as informações não 

ficam fáceis de encontrar, por exemplo, durante um breve telefonema 

de reclamação. 

Item 4.8 – Reclamações As reclamações a princípio consideradas como não conformidades, 

mas o processo de verificar e complementar a solução muito demorada. 

Item 4.9 Controle de 

trabalhos de ensaios e/ou 

calibrações não conforme 

Ausência de um controle de revisões efetivo para relatórios de ensaios 

e de cálculos. Dificuldade no rastreamento das ocorrências e soluções 

dos problemas. 

Item 4.13 – Controle de 

Registros 

Utilização de cadernos e muitos formulários. Dificuldade em encontrar 

ou pelo menos bastante demorado. Por exemplo, rastreando de um 

relatório de ensaios para trás, é necessário encontrar: 

- Quem fez os ensaios e suas qualificações; 

- Registros de cálculos; 

- Registros de preparos e padronizações de soluções; 

- Padrões utilizados para preparar as soluções. 

- Instrumentos utilizados e suas situações no dia que foram utilizados; 

- Dados brutos dos instrumentos; 

- Cartas de controle referentes aos ensaios naquele dia. 

- Etc. 

Item 5.2 Pessoal Registros de qualificações técnicas em diversos formulários, mas estes 

formulários eram pouco flexíveis de acordo com diversas possíveis 

situações dos ensaios, levando muitas vezes a resultados 

inconclusivos. 

Item 5.3 Acomodações e 

condições Ambientais 

Diversos formulários para anotação e para cartas de controle, 

necessitando acesso com muita frequência aos arquivos. 

Item 5.4 Métodos de 

ensaios e calibração e 

validação de métodos 

Diversas planilhas em Excel para cálculos de validações e de 

incertezas com formulas só possíveis de entendimento do responsável 

pela criação da mesma. 

Item 5.5 e 5.6 

Equipamentos e 

Rastreabilidade de 

O acompanhamento de calibrações feito em planilhas e as etiquetas de 

instrumentos gerados de forma “artesanal”. 
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medição 

5.10 Apresentação de 

Resultados 

Os relatórios de ensaios não atendem ao padrão estabelecido na 

17.025, que descreve detalhadamente o que deve conter no relatório de 

ensaios ou certificado de calibração. A geração de relatórios de ensaios 

toma um tempo muito grande. 

TABELA 01 – Dificuldades encontradas na implantação de um SGQ baseado na norma ISO/IEC 
17.025. Fonte: Oliveira e Basso (2008). 

 
 

 
3.2 Metodologia de Implementação do Sistema LIMS 

 

De acordo com experiência do autor a implementação do sistema LIMS é item 

ainda desconhecido pelo mercado, pois não existe nenhuma publicação ou artigo 

tratando sobre o assunto. É importante destacar dois tipos de LIMS, os de caixa e os 

configuráveis. 

Os softwares de prateleira (software comercializado de forma padronizada 

sem possibilidade de personalizações) beneficiam atividades que não necessitam de 

personalizações de relatórios, formulários e logotipos, com isso torna o custo de 

aquisição e implementação bem inferiores. 

Os softwares configuráveis beneficiam as atividades que necessitam de 

personalizações de relatórios, formulários, métodos e logotipos, com isso o processo 

de implementação é mais longo, mais trabalhoso e de custo mais elevado. 

Os laboratórios hoje buscam softwares configuráveis devido sua flexibilidade 

na configuração e personalizações e também devido à complexidade de seus 

serviços prestados. 

Podemos comparar a implementação de um sistema LIMS com a 

implementação de um ERP, pois possuem a semelhança no aspecto de 

padronização e melhoria do processo. 
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Segundo Haberkon (1999), a metodologia para implementação de sistema 

ERP constitui das seguintes fases: 

1. Levantamento das necessidades do cliente: nessa primeira fase é 

necessário avaliar a situação da empresa, fazer um levantamento das 

práticas atuais, identificar as regras de negócio praticadas, conhecer os 

principais relatórios, instrumentos gerenciais, necessidades da empresa, 

de customização e/ou projetos especiais. 

2. Planejamento: consiste em traçar um plano de ação baseado nos 

objetivos identificados. É nessa fase que se determina, módulo a 

módulo, as atividades, os prazos e os responsáveis pela execução 

destas atividades. Deve existir um acompanhamento das tarefas e 

critérios para a validação dessas atividades pelos usuários. 

3.  Conscientização: deve ser realizada simultaneamente as duas primeiras 

fases. É essencial o envolvimento e comprometimento da alta 

administração da empresa e de todos os profissionais envolvidos com o 

projeto de implementação. 

4.  Treinamento: os usuários devem receber treinamento sobre tópicos e 

funcionalidades do sistema de acordo com as suas atividades, sejam 

elas gerenciais ou operacionais. 

5.  Desenvolvimento de customizações e/ou soluções específicas: quando é 

necessário adaptar o sistema às necessidades específicas do negócio. 

6.  Acompanhamento: a equipe responsável deve estar presente desde o 

início da metodologia. O objetivo desse acompanhamento é transmitir 

segurança e verificar as operações e processos presentes na 

implementação. 
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7. Validação: É a última fase, que envolve a análise crítica da 

implementação e tem como objetivo realizar uma comparação entre o 

que foi executado com o que foi planejado. 

É possível descrever os passos da metodologia de Haberkon (1999), por meio 

da Figura 02, abaixo: 

 

FIGURA 02 – Metodologia para a implementação de Sistema ERP 
Fonte: Haberkon (1999). Adaptado por TOGNON, Elton e LOPES, Mirian H. 

 

De acordo com Nascimento e Dias (2009) a metodologia de trabalho adotada 

pela Labsoft, o processo de implantação esta dividido em três fases: 

1. Preparação - Fase na qual é realizado o estudo dos processos do laboratório, 

identificação das oportunidades de melhoria, das estratégias de 

implementação, treinamento dos profissionais da equipe de implantação do 

projeto, construção do protótipo para validação dos conceitos e estratégias e 
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finalmente, elaboração do plano de implantação e cronograma para a fase de 

realização. 

2. Realização - Fase em que basicamente são realizadas as atividades do plano 

de implantação, tais como: configurações e cadastros de dados como 

análises e seus métodos de cálculo, tipos de amostras e limites de 

especificação, entre outros dados básicos para preparar o sistema para 

utilização. Nesta etapa é também desenvolvida a integração do LIMS com os 

demais sistemas previstos, integração com equipamentos de análise para 

aquisição de dados de análise automaticamente, etc. 

Além disso, nesta fase também acontece a atividade de operação paralela, 

onde todo o sistema será testado com dados reais em paralelo com a 

produção do laboratório. Isso garante que o sistema atenda ao fim proposto. 

E finalmente, a atividade de planejamento para operação assistida, onde 

planejamos a posta em marcha do novo sistema e entrada oficial em 

produção do mesmo. 

3. Melhoria Contínua - Todo processo laboratorial, em maior ou menor grau, 

pode sofrer alterações ao longo do tempo para atender novos requisitos ou 

demandas de clientes internos ou externos e, conseqüentemente, o sistema 

LIMS de automação e gestão do laboratório deve permitir novas 

configurações ou implementações para atender tais demandas. 

É nesta fase que a importância da escolha de um sistema padrão e flexível 

com fornecedor próximo se mostra valiosa, permitindo que o LIMS possa se 

adaptar às mudanças ou melhorias levantadas, garantindo aderência às 

práticas do laboratório ao longo do tempo e melhor aderência aos novos 

desafios do controle da qualidade. 



 47 

3.3 Implantação da norma ABNT NBR ISO/IEC 17.025 utilizando 

sistemas LIMS 

 

Os sistemas do tipo LIMS existentes hoje no mercado estão voltados ao 

atendimento da norma ABNT NBR ISO/IEC 17.025, isso é um fator que move os 

laboratórios a utilizarem o sistema como facilitador para adequação à norma. 

Nascimento e Dias afirmam que durante a implantação da norma ABNT NBR 

ISO/IEC 17.025 nos laboratórios que já utilizam o sistema, são perceptíveis os 

seguintes benefícios: 

 Confiabilidade nos resultados obtidos, vendo que o problema de transcrição 

de dados é eliminado; 

 Rastreabilidade dos processos e eliminação do trabalho manual; 

 Registro de dados brutos de análise, cálculo e comparação do resultado  com 

os limites de especificação; 

 Garantia da capacitação necessária para que o corpo técnico realize 

procedimentos analíticos; 

 Garantia de que os requisitos de controle de qualidade analítica interna do 

laboratório sejam cumpridos, tais como calibrações de equipamentos, 

amostras de controle, cartas de controle, entre outras; 

 Rígido controle de todo ciclo de vida da amostra e tarefas de análise dentro 

do laboratório; 

 Versionamento correto dos documentos e procedimentos analíticos utilizados; 

 Alocação de equipamentos e recursos de forma correta; 

De acordo Com Stempniak e Marcos (2007) os sistemas LIMS devem ser 

flexíveis o suficiente para atender as variabilidades de processo de acordo com o 
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tipo de laboratório, seja ele de controle de qualidade de uma indústria ou um 

prestador de serviço na área ambiental. 
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 CONCLUSÃO 

 A pesquisa apresentada teve como objetivo verificar se a utilização de um 

sistema LIMS como ferramenta para implantação de um sistema de gestão de 

qualidade NBR ISO/IEC 17.025 é realmente eficaz e eficiente. De acordo com a 

experiência vivida pelo autor Elton Tognon, este processo é complexo, caro e 

demorado, porém traz muitos benefícios ao laboratório, principalmente no quesito 

confidencialidade e rastreabilidade, tornando o processo produtivo do laboratório 

muito mais robusto. 

 Deste modo, inicia-se o primeiro capítulo que apresenta a ISO, suas principais 

características, sua história, objetivos e as principais normas. 

 Este capítulo, também apresentou especificamente a norma NBR ISO/IEC 

17.025 que é voltada para laboratórios analíticos e metrológicos, mostramos os seus 

objetivos e suas características, pois esta norma apresenta muitos pontos 

direcionados para o tratamento dos processos e das influencias no mesmo, tornando 

o nível de registros muito elevado e detalhado. 

 O segundo capítulo teve como objetivo apresentar o sistema LIMS, sua 

história, evolução que demonstra que o LIMS não é somente um sistema 

computadorizado e sim a organização das informações seja em planilhas, cadernos 

ou de forma eletrônica. Na grande parte das informações apresentamos o sistema 

LIMS de forma computadorizada, pois isso é a realidade de mercado que temos 

hoje. 

 O terceiro capítulo apresentou as etapas e processo de implantação de um 

sistema de gestão de qualidade baseado na norma NBR ISO/IEC 17.025, que são 

recomendadas pela ANVISA, sendo que estas etapas somente são recomendas, 

pois não existe nenhum procedimento que sirva como guia. Apresentamos também 
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as dificuldades encontradas durante este processo e onde estas dificuldades afetam 

o processo de implantação. 

 Este capítulo aborda também a implantação de um sistema LIMS e suas 

etapas, demonstrando as etapas do processo que o sistema LIMS mais interfere e 

onde acontecem os maiores ganhos. 

 Deste modo, a partir dos dados coletados e experiências vividas pelo autor, 

percebe-se que o processo de implantação de um SGQ baseado na norma NBR 

ISO/IEC 17.025 é complexo, exige um grande esforço e um número considerável de 

mão de obra devido a quantidade de registros para rastreabilidade e confiabilidade 

no processo. 

 A utilização do sistema LIMS atua neste exato ponto, reduzindo o número de 

registros manuais, transcrição de dados e arquivos físicos, além de facilitar a 

rastreabilidade do processo com históricos e recursos utilizados. O processo se 

torna mais dinâmico e menos suscetível a erros proporcionando ao laboratório maior 

confiabilidade nos resultados obtidos. 

 Um laboratório com um SGQ baseado na norma NBR ISO/IEC 17.025 e um 

sistema LIMS, possui uma visão muito melhor de seu próprio processo, pois ele 

possui o controle de seus processos e gestão estratégica dos negócios, isso o torna 

sua imagem muito melhor e proporciona maior competitividade no mercado. 
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