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Resumo. Manter o Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) devidamente atualizado é um dos 
principais desafios dos Laboratórios de calibração e ensaio, após a acreditação de seus serviços 
junto à Coordenação Geral de Acreditação Inmetro. Nesse contexto, o objetivo deste artigo é 
apresentar uma metodologia para que a equipe do Laboratório possa ter uma visão sistêmica de 
todos os requisitos e documentação que compõem o Sistema de Gestão da Qualidade de forma 
integrada e de fácil acesso. Dentre as principais contribuições desse artigo, sobressai a de 
apresentar uma visão sistêmica de requisitos e respectivas evidências, concomitantemente, que 
compõem o SGQ. 
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1.  INTRODUÇÃO 
 
Manter o Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) devidamente atualizado é um dos principais desafios 
dos Laboratórios de calibração e ensaio, principalmente após a acreditação do escopo de seus serviços, 
por haver mais controles específicos dos serviços acreditados (exemplos: envio dos resultados de 
participações em atividades de ensaios de proficiência anualmente, de atualizações de escopo em 
formulários específicos etc). 
 O cumprimento dos requisitos da NBR ISO\IEC 17025: 2017, desdobra ao cumprimento das 
políticas contidas normalmente no Manual da Qualidade do laboratórios, dos procedimento 
operacionais padrão (POP), formulários (registros), planilhas de cálculo, de Normas técnicas conforme 
escopo, documentos orientativos e Normas do Inmetro etc. 
 Nesse contexto, para manter o SGQ atualizado com todos os controles em dia, o objetivo 
deste artigo é apresentar uma metodologia que proporcione à equipe do Laboratório ter acesso ao 
máximo de requisitos de Normas, Documentos orientativos e conhecer quais formulários e planilhas 
complementam o controle as evidências de cumprimento aos requisitos que compõem o SGQ de 
escopo de serviços acreditados de Laboratórios de calibração e ensaio. 

Dentre as principais contribuições desse artigo, sobressai a de apresentar uma visão sistêmica 
de requisitos e respectivas evidências, concomitantemente, que compõem o SGQ.  



 
 

 
 
 
 
2.  METODOLOGIA 
 
O primeiro passo no processo de elaboração dessa metodologia que proporciona à equipe do 
Laboratório acesso ao máximo de requisitos de Normas, Documentos orientativos, formulários e 
planilhas que compõem o SGQ, concomitantemente às evidências, foi apresentar a hierarquia de da 
documentação, apresentado na Figura 1 a seguir: 
 
 
 

 
Figura 1 – Hierarquia da documentação que compõem o SGQ de Laboratório de calibração e ensaio 
 
 
  



 
 

 
 
 
 
 

O próximo passo foi o de reunir o máximo de requisitos e evidências oriundos da 
documentação apresentada na Figura 1, uma espécie de fonte de informações, por meio de um formato 
tipo matriz, apresentado pela Figura 2 a seguir.  

Fazem parte da base de informações: Requisitos na Norma ABNT NBR ISO\IEC 
17025:2017, DOQ-CGCRE-087, Manual da Qualidade,, Procedimento Operacional Padrão, Norma 
Técnica, Procedimento Técnico, Formulário, Planilha, Outros e Observação: 
 
 

 
Figura 2 – Base matriz de informações 
 
 
 

3.  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Essa metodologia foi implementada em Laboratórios de calibração e ensaio e cujos escopos possuem 
serviços acreditados pela CGCRE do Inmetro. Tem sido utilizada principalmente como metodologia 
para treinamentos técnicos e de gestão, das equipes de Laboratórios e material de consulta para 
localização rápida de um requisito, evidência ou explicação de um requisito (este último encontrado 
em documentos orientativos do Inmetro por exemplo).  
 Com essa metodologia, segundo retorno das equipes de Laboratórios, foi possível também, 
internalizar de forma mais simples a hierarquia dos documentos que compõem o SGQ e a importância 
de respeitá-la, ao se analisar criticamente qualquer requisito da NBR ISO\IEC 17025. Ainda, segundo 
as equipes, a adoção da metodologia permitiu uma visão do todo do SGQ e já começa a contribuir na 
redução de retrabalho, oriundo da duplicação de informações em procedimentos técnicos por exemplo, 
por não se ter antes o conhecimento num mesmo documento que determinadas evidências já 
constavam em procedimentos operacionais padrão.  

 
 
  



 
 

 
 
 
 
4.  CONCLUSÃO 
 
O artigo apresentou uma metodologia para que equipe de Laboratórios de calibração e ensaio, possam 
ter uma visão sistêmica de todos os requisitos e documentação que compõem o SGQ de forma 
integrada e de fácil acesso. Com base nos resultados obtidos, nos laboratórios nos quais tal 
metodologia foi implementada, as equipes passaram a ter uma visão mais ampliada dos requisitos e 
evidências, concomitantemente e isso implicou, também, na redução de retrabalhos para a manutenção 
do SGQ. 
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