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RESUMO 
 

Os Princípios de Boas Práticas de Laboratório (BPL) é um sistema de gestão da qualidade que 

abrange estudos não-clínicos de saúde e de segurança ao meio ambiente. 

As instalações de testes reconhecidas em BPL, além de possuir os benefícios oriundos de um 

sistema da qualidade estruturado, são bem vistos pelas agências reguladoras (IBAMA e 

ANVISA). Além disto, produtos desenvolvidos com testes neste sistema possuem maior 

facilidade de exportação graças ao Acordo Mútuo de Dados entre os países membros da 

Organization for Co-operation and Developemnt (OCDE). Apesar destas vantagens a 

interpretação dos princípios BPL e o grande número de dados a serem registrados, tornam a 

implementação um processo difícil de ser cumprido. Os laboratórios costumam recorrer a 

sistemas computacionais conhecidos como LIMS (Laboratory Information Mangement 

Systems) para facilitar o processo de adesão. Entretanto estes, diversas vezes não se adéquam 

aos procedimentos da instalação de teste ou não atendem aos princípios de Boas Práticas de 

Laboratório adequadamente. Tendo em vista esta necessidade este trabalho trata do 

desenvolvimento de quatro workflows (ou fluxos de trabalho) a serem utilizados em um 

LIMS, para tornar o processo mais amigável e eficiente. Estes workflows abrangem o 

gerenciamento de Equipes e Responsabilidades, Equipamentos, Procedimentos Operacionais 

Padrão (POP) e Substância Teste e de Referência e foram construídos com base nas 

especificações das BPL incluindo todos os requisitos necessários para controle dos mesmos. 

Este fato facilita a inspeção e auxilia a implementação dos mesmos, diminuindo o custo e 

tempo dos envolvidos.   

 

 

Palavras-chave: Boas Práticas de Laboratório, Fluxo de Trabalho, Implementação de BPL e 

LIMS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 
 

Laboratories recognized by the adherence to the principles of Good Laboratory Practice 

(GLP), have the benefits arising from a structured quality system and are positivily regarded 

by the regulatory agencies. Additionaly, products developed within this system have less 

dificulties to export due to a agreement between the countries belonging to the Organization 

for Co-operation and developement (OECD). Despite these advantages, the interpretation of 

GLP principles and the large number of data to be recorded, make the implementation a 

difficult process. Laboratories often use computer systems known as LIMS (Laboratory 

Information Management Systems) to facilitate the process. However these systems, 

sometimes do not suit the procedures of the test facility or do not meet the GLP principles of 

properly. To fulffil this need,  in this work we propose the development of four workflows to 

be used in a LIMS to make the process more friendly and efficient. These workflows include 

the Management of Teams and Responsibilities, Equipments, Standard Operating Procedures 

(SOP) and Test and Reference Substances and were built based on GPL specifications 

including all the requirements necessary to control them. This fact facilitates the inspections 

and assists the implementation of the system, reducing costs and time. 

 

 

 

Keywords: Good Laboratory Practices, Workflow, Adherence to GLP and LIMS. 
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1.  INTRODUÇÃO  
 

1.1. Princípios das Boas Práticas de Laboratório 

 

A versão em português das Boas Práticas de Laboratório (BPL) da Organization for 

Cooperation and Development (OCDE) e o documento NIT-DICLA-035 definem os 

princípios BPL como um sistema de qualidade que abrange o processo organizacional e as 

condições nas quais estudos não-clínicos de saúde e de segurança ao meio ambiente são 

planejados, desenvolvidos, monitorados, registrados, arquivados e relatados (INMETRO, 

2011) 

1.2. História das Boas Práticas de Laboratório 

 

Os laboratórios que possuem o reconhecimento a adesão aos princípios de Boas Práticas de 

Laboratório (BPL) apresentam maior confiabilidade, rastreabilidade, consistência e qualidade 

dos seus resultados (DOS SANTOS et al., 2015). Com o objetivo de proteger a saúde humana 

e o meio ambiente, os princípios de BPL foram estabelecidos inicialmente nos EUA na 

década de 70 pela organização governamental Food and Drug Administration (FDA) e a US 

Environmental Protection Agency  (EPA) (DIRECTORATE; GROUP; COMMITTEE, 1997), 

motivadas pelas inspeções no Laboratório Industrial Bio-Test (IBT) que revelou falsificações, 

documentações insuficientes e má conduta científica em cerca de 10 mil estudos utilizados 

para registrar produtos no contexto de novas aplicações de drogas. Estes estudos foram então 

declarados inválidos por cientistas americanos e canadenses.  As audiências do caso 

resultaram no fechamento do laboratório e na prisão dos responsáveis. (SHNEIDER, 2007). 

 A adesão às BPL tomou âmbito internacional quando a OCDE reuniu um grupo de 

especialistas para formular os primeiros princípios de BPL da OCDE, a fim de reduzir 

barreiras não tarifárias ao comércio de produtos químicos, promover a aceitação de resultados 

de testes não-clínicos de segurança e eliminar a duplicação desnecessária de experimentos. Os 

princípios de BPL foram formalmente recomendados pela OCDE durante o conselho que 

reuniu seus países membros em 1981 (MANUAL, 2009).  
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1.3. Boas Práticas de Laboratório no Brasil 

 

As BPL são particularmente importantes para países, que tentam melhorar sua 

competitividade e produtividade em um mundo globalizado, como o Brasil. Com essa visão o 

governo brasileiro entendeu que seria importante solicitar a adesão aos Atos da OCDE no que 

se refere à aceitação mútua de dados laboratoriais oriundos das instalações reconhecidas como 

aderentes aos princípios de BPL, com o propósito de propiciar às empresas nacionais e aos 

laboratórios brasileiros as mesmas condições de competitividade em relação ao mercado 

internacional (INMETRO, 2012).  

O programa de monitoramento em BPL teve início no Brasil em 1994, quando o Instituto 

Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) de acordo com lei de 

n°7.802/89 (substituída posteriormente pelo decreto n°4.074 do dia 4 de janeiro de 2002) foi 

considerado órgão competente para avaliação de periculosidade dos agrotóxicos e afins, 

baseados em estudos toxicológicos, físico-químicos e ecotoxicológicos, objetivando a 

comercialização e o registro em caráter nacional
 
(INMETRO, 2012). Através disso o IBAMA 

estabeleceu a portaria n°139 de 21/12/1994 declarando que os testes para avaliação de 

agrotóxicos, componentes e afins serão aceitos quando procedentes de laboratórios 

credenciados e/ou reconhecidos pelo Instituto de Metrologia, Normalização e Qualidade 

Industrial - INMETRO (IBAMA, 1996). Para concretizar a parceria, o IBAMA e o 

INMETRO estabeleceram uma Portaria Conjunta de n°66, de 17 de junho de 1997, onde foi 

definido que o INMETRO através da Coordenação Geral de Acreditação (CGCRE), é 

responsável por monitorar os estudos, estabelecer e publicar diretrizes que deverão ser 

atendidas pelos laboratórios que realizavam e que iriam realizar os estudos físico-químicos, 

toxicológicos e eco-toxicológico  dos produtos agrotóxicos e formalizar a solicitação do 

reconhecimento segundo os Princípios de Boas Práticas de Laboratório. (Esta portaria foi 

substituída pela portaria conjunta de n°1 de 29 de março de 2010, porém as atribuições da 

CGCRE/INMETRO não sofreram alterações). A partir de então o INMETRO junto ao 

IBAMA cria ações, visando a participação do Brasil aos Atos da OCDE relacionados a 

aceitação mútua de dados em BPL para avaliação de substâncias químicas. O Brasil passou a 

ser país não membro, porém com adesão plena aos Atos da OCDE em maio de 2011, após a 

avaliação do programa BPL do INMETRO em novembro de 2009, que contou com a presença 

de  três inspetores representantes da Nova Zelândia, Portugal e Canadá, membros da OCDE 

(INMETRO, 2015). Através desta adesão os estudos BPL realizados em laboratórios 



19 
 

 

 

brasileiros e reconhecidos pelo INMETRO, são aceitos pelos países da OCDE e, como 

consequência, possibilitam que empresas brasileiras e estrangeiras registrantes de produtos 

“agrotóxicos” e “químicos industriais”, desenvolvam os estudos em laboratórios brasileiros 

com um custo menor e os registrem na Europa e nos EUA, aumentando assim seus 

faturamentos. Além disso, nesse cenário destaca-se a elevação do patamar da infraestrutura 

laboratorial no país, com qualidade comprovada, e o crescimento da demanda de profissionais 

nessa área. Esses resultados se alinham com diretrizes e programas nacionais que buscam o 

desenvolvimento tecnológico dos setores empresariais nacionais, por meio da inovação 

tecnológica e dos serviços laboratoriais, da metrologia, da assistência e da transferência de 

tecnologia, em convergência à política industrial, tecnológica e de comércio exterior do 

Brasil.  

1.4. Importância da BPL para pesquisas biotecnológicas 

 

Biotecnologia é o conjunto de conhecimentos que permite a utilização de agentes biológicos 

(organismos, células, organelas, moléculas) para obter bens ou assegurar serviços. Um dos 

métodos utilizado para desenvolvimento de produtos biotecnológicos que são abrangidos 

pelos princípios de BPL, são os estudos in vitro, que são ensaios que utilizam parte de um 

organismo (como tecido ou células) que são mantidos em ambiente artificial que simulam o 

microambiente in vivo ideal para organismo. Estes ensaios requerem grandes cuidados com 

assepsia, manipulação e controle dos materiais utilizados. Caso contrário, podem ser gerar 

resultados falsos, impossíveis de repetir ou reproduzir. Esses estudos são de extrema 

importância e, sem causar danos ao meio ambiente ou à saúde de animais ou humana, 

permitem que substâncias sejam testadas para identificar riscos como por exemplo:   

citotoxicidade e fotoxicidade. Por isso tem havido grande esforço de muitos países para 

promover estudos in vitro internacionalmente validados e aceitos. No Brasil, o Ministério de 

Ciência e Tecnologia (MCTI), através da portaria de  nº 491, de 03 de fevereiro de 2012,  

criou a Rede Nacional de métodos alternativos (RENAMA), que expressa o apoio ao 

panorama internacional e privilegia os princípios dos 3Rs, que significam a  Redução 

(Reduction) , Refinamento (Refinement) e  Substituição (Replacement) dos testes com uso de 

animais. 

Os objetivos do RENAMA (http://renama.org.br/) são:  
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I – estimular a implantação de ensaios alternativos ao uso de animais através 

do auxílio e do treinamento técnico nas metodologias necessárias; 

II – monitorar periodicamente o desempenho dos laboratórios associados 

através de comparações interlaboratoriais; 

III – promover a qualidade dos ensaios através do desenvolvimento de 

materiais de referência químicos e biológicos certificados, quando aplicável; 

IV – incentivar a implementação do sistema de qualidade laboratorial e dos 

princípios das boas práticas de laboratório (BPL); e 

V – promover o desenvolvimento, a validação e a certificação de novos 

métodos alternativos ao uso de animais. 

 

Os Princípios de Boas Práticas de Laboratório abrangem esses estudos promovendo a 

rastreabilidade, a repetibilidade e qualidade dos resultados. Apesar das recomendações gerais 

dos princípios de BPL serem simples no seu conceito e de fácil leitura, sua implantação e o 

reconhecimento da adequação dos laboratórios às BPL podem ser complexos. (ADAMO et 

al., 2012) Este processo pode exigir um entendimento maior dos procedimentos do 

laboratório e de como as regras de registros de dados têm que ser aplicadas a cada área ou em 

cada etapa. Por causa disto, é comum que a implantação de BPL seja lenta e de alto custo, 

potencialmente exigindo alterações na rotina do laboratório e treinamento da equipe. 

(BRUNETTI, 2002). O reconhecimento e a manutenção da conformidade de um laboratório 

aos princípios das BPL é também difícil por exigir, além de sua implantação, que o 

laboratório mantenha uma rotina intensa de atividades continuadas que incluem, por exemplo, 

a capacitação da equipe, manutenção de instalações e equipamentos, atualização dos 

documentos da qualidade e dos registros do laboratório, o calendário de inspeções e a 

elaboração periódica de relatórios de estudos BPL. O gerenciamento dos documentos, 

registros e dados da Instalação de teste e do estudo pode ser facilitado pelo uso de sistemas 

gerenciamento de dados (softwares e bancos de dados), como os LIMS (Laboratory 

Information Management System) 

1.5. LIMS (Laboratory Information Management System) 

Em português os LIMS significam Sistema de Gerenciamento de Informações Laboratoriais, 

ou seja, são sistemas computacionais utilizados para armazenar e gerir informações 

associadas às atividades laboratoriais (rastreamento de amostra, armazenamento de dados dos 

funcionários, equipamento, ensaios etc.) (PASZKO; PUGSLEY, 2000). Com a modernização 
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da tecnologia e o grande crescimento da demanda dos laboratórios, a não utilização de um 

sistema informatizado, torna o processo de implementação de um sistema de gestão da 

qualidade difícil. (ADAMO et al., 2012) Os benefícios de um LIMS implantado remetem não 

apenas a melhora da organização do laboratório, mas também a controle e a rastreabilidade 

dos procedimentos.   

 Existem vários tipos de LIMS comerciais, no entanto a maioria é onerosa, possuem código 

proprietário e devido sua complexidade são modelados para atender laboratórios específicos, 

tornando sua reutilização inviável (MELO et al., 2010). A Tabela 1, lista alguns dos 

principais LIMS comercias utilizados por laboratórios que são, ou pretendem ser, 

acreditados/reconhecidos por uma diretriz de um sistema de gestão da qualidade.  Destes, a 

grande maioria atendem à norma ISO/IEC 17025:2005 e apenas um é aplicável a BPL. Tanto 

a BPL quanto a ISO/IEC 17025 são reconhecidas internacionalmente e estabelecem requisitos 

para um sistema da qualidade estruturado, entretanto cada norma apresenta um enfoque 

diferente relacionado a sua aplicação. A norma ISO/IEC 17025 tem como objetivo especificar 

requisitos para evidenciar a competência do laboratório em realizar ensaios e calibrações de 

equipamentos. É um sistema de gestão atua em várias áreas, desde a administrativa até a 

técnica. Já a BPL é um sistema de gestão da qualidade focado na qualidade do estudo 

específico que o laboratório realiza. Para escolher o sistema da qualidade adequado, deve-se 

avaliar o escopo que a norma propõe frente as atividades do laboratório.(SABAINI; 

ALIMENTOS; AGROENERGIA, 2011) 

O LIMS implantado para um laboratório que almeja o reconhecimento em BPL deve seguir as 

instruções dos guias da OCDE e a versão em português a NIT-DICLA- 038 – Aplicação dos 

Princípios de Boas Práticas de Laboratório em Sistemas Informatizados. Assim torna-se uma 

necessidade premente o desenvolvimento da estrutura proposta neste trabalho com workflows 

para compor um LIMS que facilite a adesão ás BPL. 

 

. Tabela 1 - Principais LIMS encontrados e suas características 

LIMS EMPRESA APLICAVEL A NORMA Características Observações  

MyLIMS LABSOFT  ISO/IEC-17025/ BPL Navegador   

LabWare 
LIMS™ 

LABWARE Não aplicável Navegador ou Hardware, conteúdo 
pré-configurável. 

 

Allims Lab Allims  ISO/IEC-17025 Trabalha com módulos temáticos e 
apenas um dos módulos  

 

Unilims Unicorp  ISO/IEC-17025 Trabalha com módulos que se 
conectam a internet 

Atende às exigências 
da 21CFR11. 
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Dos LIMS citados, todos trabalham com módulos pré-definidos e código proprietário, 

necessitando de uma licença para utilização, o que nem sempre é acessível a pequenos 

laboratórios. Neste trabalho, procuramos desenvolver uma ferramenta que auxilie a 

implementação do sistema da qualidade BPL de maneira simples e financeiramente acessível. 

Para isso, construímos workflows com foco nos requisitos Gestão Equipes e 

Responsabilidades, Substância Teste e de Referência, Equipamentos e Procedimentos 

Operacionais Padrão. 

O Workflow, em português Fluxo de Trabalho, é a automatização de um determinado 

processo. O processo é composto por atividades, as atividades são as etapas sequenciais que 

devem ser executadas. Cada Atividade é composta por atributos, que são dados que definem a 

atividade. (Figura 1)  

 

 

Figura 1 - Exemplo de workflow (Fluxo de trabalho), o retângulo verde agrupa todo processo, no retângulo vermelho 

esta a atividade de Recebimento de Amostra e no retângulo lilás os atributos da atividade recebimento de amostra. 

 

Os workflows construídos poderão ser utilizados em Sistemas computacionais baseados em 

workflows ou mesmo servir como base para a construção de sistemas informatizados in 

house. Além dos objetivos propostos neste trabalho foi realizada, entre as ITs reconhecidas 

pelos princípios de BPL hoje no Brasil, uma pesquisa sobre o uso de LIMS na implementação 

de BPL. 
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2. OBJETIVO 
 

O objetivo desta dissertação é desenvolver uma ferramenta que auxilie a implementação do 

sistema da qualidade BPL nas instalações de testes de maneira simples e financeiramente 

acessível. Essa ferramenta é um conjunto de fluxos de trabalho (workflows), que aplicados a 

um LIMS, apoiam a adesão de estudos/laboratórios aos princípios BPL. Este conjunto de 

workflows tem entre suas características: (i) permitir a rastreabilidade de substâncias testes; 

(ii) ser flexível para se adequar a diferentes tipos de dados de laboratório; (iii) permitir a 

identificação das características que melhor se adéquam às BPL; (iv) fornecer de forma 

automática ou semi-automática relatórios gerenciais que permitam a equipe da Gerência da 

Qualidade, aos avaliadores do INMETRO ou avaliadores das inspeções periódicas 

acompanhar a implementação desse sistema de gestão da qualidade; (v) permitir o 

alinhamento aos requisitos estabelecidos pela autoridade brasileira de monitoramento BPL 

relacionados aos princípios das Boas Práticas de Laboratório (NIT-DICLA-035 e documentos 

complementares). Para esta finalidade os objetivos específicos foram o desenvolvimento de 

fluxos de trabalho que foram modelos para a documentação referente a equipe envolvida nos 

estudos, procedimentos operacionais padrão,  equipamentos e substâncias teste e de 

referência.  
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

3.1. PESQUISA SOBRE IMPLEMENTAÇÃO DE BPL E O USO DE LIMS NAS 

ITS RECONHECIDAS DO BRASIL 

 

No decorrer deste trabalho, foi feita uma pesquisa através de correio eletrônico, (APENDICE 

4) que abordou questões sobre a dificuldade das ITs ao implementar os princípios de Boas 

Práticas de Laboratório e a utilização de LIMS. O objetivo deste questionário foi avaliar a o 

grau de utilização de programas computadorizados e o nível de dificuldade que as ITs 

obtiveram para implementar BPL. O questionário foi aplicado no período de 29 de junho a 29 

de julho de 2015. 

 

3.2. ELABORAÇÃO DOS WORKFLOWS 

 

Neste trabalho foram desenvolvidos fluxos de trabalho que modelam as atividades de um 

laboratório em consonância com as BPL de acordo com as seguintes especificações: 

 Fluxo de trabalho desenvolvido para o gerenciamento de equipes e responsabilidades, 

onde são registradas as pessoas envolvidas nos estudos, assim como seus papéis e 

permissões.  Prevendo o gerenciamento da execução de tarefas por pessoa, registrando 

qualificações, relatórios e aprovações, entre outros. Este workflow permite o controle da 

execução das atividades, permitindo que novas etapas somente sejam executadas após 

suas etapas anteriores terem sido terminadas, documentadas e aprovadas. 

 Fluxo de trabalho desenvolvido para o gerenciamento dos Procedimentos Operacionais 

Padrão (POP), o qual permite a entrada de novos documentos e sua aprovação. Este 

workflow permitirá o acesso aos envolvidos no estudo aos POPs revisados e a 

manutenção, em um arquivo histórico, de todos os POPs.  

 Fluxo de trabalho desenvolvido para o gerenciamento de equipamentos que permite a 

identificação unívoca (facilitando os registros de cada equipamento) e, o gerenciamento e 

registro das execuções de manutenção e calibração de equipamentos.   

 Fluxo de trabalho desenvolvido para o registro e gerenciamento de substâncias testes e de 

referência no qual são mantidos registros incluindo a caracterização da substância, data de 

recebimento, de validade e quantidades recebidas. O modelo permite a identificação dos 

frascos de estocagem. 
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Para a construção de cada workflow foram seguidas as etapas descritas na Tabela 2. 

Tabela 2 - Etapas do Desenvolvimento dos Workflows de Gerenciamento de Substância Teste e de Referência, 

Gerenciamento de POP, Gerenciamento de Equipes e Responsabilidades e Gerenciamento de Equipamentos. 

Etapas do Desenvolvimento dos Workflows 

Análise dos 

Princípios de BPL Análise de Requisitos (Especificação do Sistema) 

Detalhamento 

Modelagem dos dados (Programa Draw. io) 

Criação do Arquivo XPDL (Programa Together Workflow Editor) 

Implementação dos XPDLs no LIMS (Sistema FLUX®) 

Refinamento 
Avaliação pelo Especialista CGCRE ,Teste com Usuários e Validação 

    Refinamento e Liberação Final para Uso 

3.3. ANÁLISE DOS PRINCÍPIOS DE BPL 

 

3.3.1. Análise de Requisitos (Especificação do Sistema) 

Esta etapa inicial consiste em fazer um levantamento de como o processo deve ser modelado, 

verificando as necessidades e as etapas de cada tema (POP, Equipes e Responsabilidades, 

Equipamentos e Substância Teste e de Referência). Esse levantamento foi feito com estudo 

aprofundado nos princípios de BPL.  Para a análise dos princípios foram utilizados os 

seguintes documentos:  

NIT-DICLA-034 - Revisão 03 – Aplicação dos Princípios de BPL ao Estudo De Campo 

NIT-DICLA-035 - Revisão 02 – Princípios de Boas Práticas de Laboratório 

NIT-DICLA-036 - Revisão 02 – Papel e Responsabilidade do Diretor de Estudos em BPL. 

NIT-DICLA-037 - Revisão 02 – Aplicação dos Princípios de BPL aos Estudos de Curta 

Duração 

NIT-DICLA-038 - Revisão 02 – Aplicação dos Princípios de BPL em Sistemas 

Informatizados 

NIT-DICLA-039 - Revisão 02 – O Papel e Responsabilidade do Patrocinador na Aplicação 

dos Princípios de BPL 

NIT-DICLA-040 -  Revisão 02  – Fornecedores e BPL 

NIT-DICLA-041 - Revisão 02– Garantia da Qualidade e BPL 

NIT-DICLA-043 - Revisão 02 – Aplicação dos Princípios de BPL à Organização e ao  

Gerenciamento de Estudos em Múltiplas Localidades.  
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Os documentos acima citados constituem requisitos para a conformidade aos Princípios de 

Boas Práticas de Laboratório. A CGCRE disponibiliza estes e outros documentos normativos, 

formulários e todas as informações necessárias para implementação de Boas Práticas de 

Laboratório no endereço http://www.inmetro.gov.br/monitoramento_BPL/ 

Um dos principais documentos utilizados neste trabalho, que possui recomendações 

necessárias para o desenvolvimento de um sistema informatizado em conformidade com BPL 

foi a NIT-DICLA-038 - Revisão 02 – Aplicação dos Princípios de BPL em Sistemas 

Informatizados, onde aborda assuntos importantes como, por exemplo, a segurança, a 

validação e a capacitação do pessoal referente ao sistema, o cuidado necessário com os dados 

brutos inseridos, entre outras características essenciais. Este arquivo encontra-se em 

ANEXO1. 

3.4. DETALHAMENTO 

 

3.4.1. Modelagem dos Dados (Programa Draw. io) 

 

Após a avaliação dos requisitos necessários, utilizou-se a ferramenta chamada Draw.io para a 

construção de diagramas dos requisitos de cada workflow. Esta ferramenta é um editor de 

diagramas totalmente gratuito e autônomo, disponível no site https://www.draw.io/, que 

permite criar desenhos utilizando formas geométricas incluindo organogramas, árvores 

genealógicas entre outros. O Arquivo final pode ser salvo em formatos diversos como JPG, 

PNG, GIF, PDF, SVG e XML. 

 

 

     Figura 2 - Tela do programa Draw io ilustrando a especificação de requisitos de um workflow. 

http://www.inmetro.gov.br/monitoramento_BPL/
https://www.draw.io/
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Nesta etapa todo processo, atividades e atributos do workflow foi desenhado para que na etapa 

seguinte ele fosse modelado de forma eficiente. 

 

3.4.2. Criação do Arquivo XPDL (Programa Together Workflow Editor) 

 

O Together Workflow Editor é um editor gráfico para criação, edição, gestão e revisão de 

arquivos no formato XPDL. Este formato de arquivo pode ser interpretado e executado por 

qualquer ferramenta de fluxo de trabalho compatível.  

Esta ferramenta permite modelar o processo com suas atividades especificas de acordo com a 

sua necessidade de execução. Usando a ferramenta são definidos os atributos e formatos 

destes, como devem ser exibidos após serem incorporados ao LIMS (ex.: caixa de seleção, 

caixa de texto, formato data etc.). Esta ferramenta foi escolhida por ser disponível aos 

usuários gratuitamente. 

 

Figura 3 - Tela do Together Workflow Editor exemplificando um workflow de recebimento de amostra.  (A) indica todo 

processo; (B) indica a atividades e a (C) indica os atributos das atividades. 

 

3.4.3. Implementação dos XPDLs no LIMS (Sistema FLUX®) 

 

O LIMS a ser utilizado para a implantação dos workflows construídos é o sistema FLUX®. O 

Sistema FLUX® possui arquitetura cliente-servidor, desenvolvido pela empresa Satya 
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Sistemas
1
 em Java, utiliza o MySQL como sistema de banco de dados e o Apache Tomcat 

como servidor web. O FLUX® permite o gerenciamento dos dados de qualquer tipo de 

experimento biológico através do uso de um sistema de controle de workflows. Para 

incorporar os workflows ao sistema FLUX®  é necessário fazer o login no sistema com Nome 

e Senha (Figura 4), acessar a página de carregamento, selecionar arquivo o XPDL, construído 

no programa Together Workflow Editor, nomeá-lo no campo  “Descrição” e fazer o 

carregamento (Figura 5). O sistema FLUX® cria automaticamente uma estrutura de fácil 

acesso e uma interface amigável para gerenciamento dos dados, permitindo assim o 

acompanhamento das atividades desenvolvidas. 

 

Figura 4 - Tela de acesso ao sistema FLUX®.  

 

Figura 5 -  Tela do sistema FLUX® para carregamento do arquivo XPDL do workflow. 

 

1
 www.satya.com.br 
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Figura 6 - Tela do sistema FLUX® com o workflow de Equipes e Responsabilidades incorporado. (XPDL carregado) 

Após o carregamento dos workflows, automaticamente o sistema FLUX® exibe o formulário 

web com os atributos a serem preenchidos e as atividades que deverão ser executadas. Este 

formulário pode ser acessado através de qualquer navegador (Chrome, Mozila Firefox, 

Internet Explorer, etc.). 

A permissão de utilização é dada pelo administrador, e pode ser definida de forma a autorizar 

o usuário a acessar o workflow apenas para incluir dados, acessar atividades específicas, 

carregar workflows, entre outros.  

Neste trabalho o sistema FLUX® foi utilizado como veículo para a execução e teste dos 

workflows que são o foco da dissertação. Ele é um sistema proprietário e se manterá 

disponível ao final deste trabalho para o laboratório no qual foi implementado.  

O sistema FLUX® possui grande flexibilidade e características particulares com relação à 

segurança, funcionalidades, de backup automático, controle de acesso por senha ANEXO 2 e 

telas para auditoria. 

 

Estrutura do Banco de Dados  

 

Um banco de dados é um conjunto de informações relacionadas e organizadas em tabelas. 

Cada tabela armazena dados em linha, os dados são organizados em colunas. As tabelas são 

organizadas em esquemas de banco de dados que são áreas onde o usuário pode armazenar 

suas próprias tabelas. No Sistema FLUX® o banco de dados é construído automaticamente 

utilizado para interligar e armazenar os dados dos workflows inseridos através da interface de 

acesso. O servidor de banco de dados utilizado no FLUX® é o MySQL  que utiliza a 

Linguagem de Consulta Estruturada do inglês Structured Query Language mais conhecida 

como linguagem SQL . O banco de dados é construído para registrar os dados inseridos 

promovendo a rastreabilidade das informações.  
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Figura 7 – Modelo de dados do Banco de Dados utilizado pelo LIMS FLUX® com tabelas e seus atributos. . 

  

 

 

Figura 8 – Exemplos de comandos na linguagem SQL para construção de tabelas do Banco de Dados do LIMS 

FLUX® para o workflow de Equipes e Responsabilidades. 
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3.5. REFINAMENTO 

 

3.5.1. Avaliação pelo Especialista CGCRE, Teste com Usuários e Validação 

 

Para garantir a confiabilidade e precisão dos workflows construídos foram utilizados os testes 

realizados com a colaboração de usuários (validação) e a avaliação da especialista na 

aplicação dos princípios de Boas Práticas de Laboratório Elisa Rosa dos Santos. Essas 

avaliações foram realizadas através de reuniões onde todo conteúdo dos workflows foram 

apresentado. 

  

A validação dos workflows está sendo feita de acordo com o Plano de Validação do Sistema 

BPL 
++  

(Ver Anexo I) . Este plano foi desenvolvido de acordo com as diretrizes dos seguintes 

documentos: 

 

1. Good Laboratory Practice (GLP) | Guidelines for the Validation of Computerised Systems 

| Working Group on Information Technology (AGIT) | Version 2 | 14 December 2007; 

 

2. OMCL Network of the Council of Europe | QUALITY ASSURANCE DOCUMENT | 

PA/PH/OMCL(08) 69 3R | Validation of Computerised Systems | CORE DOCUMENT 

| July 2009; 

 

3. OMCL Network of the Council of Europe | QUALITY ASSURANCE DOCUMENT | 

PA/PH/OMCL(08) 88R | ANNEX 2 : Validation of Databases (DB), Laboratory Information 

Management Systems (LIMS) and Electronic Laboratory Notebooks (ELN) | July 

2009; 

 

4. INMETRO | NIT-DICLA038 - Revisão 02 | Aplicação dos Princípios de BPL aos Sistemas  

Informatizados | Setembro de 2011. 
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3.5.2. Refinamento e Liberação Final para Uso 

 

A validação pelos usuários foi realizada com o teste do sistema com a entrada de dados reais 

do Laboratório de Biotecnologia do INMETRO. Os comentários e sugestões foram 

considerados e foram feitas as correções necessárias. 

O sistema elaborado neste trabalho ficará disponível para utilização no laboratório de 

Biotecnologia do INMETRO e os workflows e os atributos podem ser utilizados como base 

para criação de formulários personalizados para qualquer instalação de teste que deseja 

implementar os Princípios de Boas Práticas de Laboratório. 

4. RESULTADOS 

 

4.1. PESQUISA COM AS ITS SOBRE O USO DE LIMS E IMPLEMENTAÇÃO 

DE BPL 

 

Das 33 Instalações de Teste (ITs) que foram convidadas a participar da pesquisa, quatro 

responderam ao questionário, três não puderam e vinte seis não retornaram a pesquisa. 

Questões como tempo gasto para implementação da BPL, adaptação do pessoal ao novo 

sistema informatizado, entre outros, foram levantados. Destacando os principais resultados, 

vimos que grande parte dos entrevistados tiveram dúvidas consideráveis ou muitas dúvidas 

quando o assunto foi relacionado a adaptação do pessoal a BPL e que, para implementação, 

foi necessária a contratação de consultoria por três das quatro ITs ( Figura 9). 

 

 

 

Figura 9 - Resultado da questão levantada na pesquisa com as ITs sobre o uso de LIMS e Implementação de BPL. 
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Sobre a Utilização de LIMS para implementação de BPL, metade das ITs o utilizaram e a 

outra metade respondeu não ter utilizado algum tipo de LIMS para implementar BPL. 

Entretanto, uma das ITs, que não possuía sistema LIMS, ressaltou que no final de 2015 para 

2016 implantará um novo sistema. Outro gestor da IT, que também não utilizou LIMS para 

implementação, ressaltou que é realmente complexo o controle dos documentos sem um 

sistema informatizado. 

Quanto ao custo, uma das instalações que implementou o sistema disse que o custo do sistema 

ficou em torno de 30 a 40 mil reais e, quando questionados se o sistema implantado foram 

aprovados pelos inspetores ambas instalações, responderam que o LIMS em si não foi 

aprovado, sendo necessário manter arquivo físico para uma possível auditoria e inspeção 

(Figura 10).  

 

 

 

 

 

4.2. WORKFLOW DE GERENCIAMENTO DE EQUIPES E 

RESPONSABILIDADES 

 

4.2.1. Estudo dos Princípios de BPL - workflow de gerenciamento de equipes e 

responsabilidades  

  

O workflow de Gerenciamento de equipes e responsabilidades foi desenvolvido para auxiliar 

na identificação dos participantes do estudo e de suas respectivas funções. Com base nos 

princípios BPL foram modeladas as atividades para este workflow descritas Tabela 3.   

 

 

 

(A e B) 

(A)  

(B) (A e B) 

Figura 10 - Resultado das respostas sobre utilização de LIMS aplicada as ITs do Brasil 
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Tabela 3 - Estudo dos Requisitos para o Workflow de Equipes e Responsabilidades 

Workflow de Gestão de Equipes e Responsabilidades 

Atividade Atributo BPL Comentários 

D
ad

o
s 

G
er

ai
s 

Nome Completo 

NIT-DICLA-

035 Requisito 

1.1 parte 2 

A gerência da IT deve garantir 

que exista uma declaração que 

identifique os indivíduos. Esta 

atividade permite coletar os dados 

necessários para identificação dos 

indivíduos na IT. 

Data de Nascimento 

Nacionalidade 

Cor ou raça 

Estado Civil 

Número do RG 

Órgão Expedidor 

CPF 

Endereço 

Telefone Comercial 

Contato 

Cópia dos documentos 

S
aú

d
e 

e 
E

m
er

g
ên

ci
a
 

Tipo Sanguíneo 

NIT-DICLA-

035 Requisito 

1.4 parte 4 

Os princípios abordam que, o 

pessoal do estudo deve tomar as 

precauções para minimizar o risco 

a saúde própria e para garantir a 

integridade do estudo. Esta 

atividade fornece um controle 

para os responsáveis pelo estudo 

frente a possíveis riscos a saúde 

do pessoal que possa interferir no 

andamento do estudo. 

Vacinação 

Vacina  

Data da Ultima dose 

Data da Próxima dose 

Teste Sorológico 

Agente 

Data da Realização 

Resultado 

Alergias 

Sim/Não 

Se sim, Quais? 

Contato de Emergência 

Nome  

Parentesco 

Telefone 

(Continua) 
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o
rm

aç
ão

 A
ca

d
êm

ic
a 

Curso Técnico 

NIT-DICLA-

035 - Seção II 

-Requisito 1.1- 

2B 

A gerência da instalação de teste 

precisa garantir que haja numero 

suficiente de pessoal qualificado, 

esta atividade facilita o 

levantamento do grau de 

formação do pessoal do estudo. 

Graduação 

Mestrado 

Doutorado 

Pós-Graduação 

Área de Formação 

Instituição 

Data de Conclusão 

Q
u
al

if
ic

aç
ão

 

Curso 

NIT-DICLA-

035 -  Seção II 

-Requisito 1.1- 

2B/2D 

Esta atividade facilita tanto a 

visualização da qualificação do 

pessoal do estudo em relação a 

atividades específicas quanto 

auxilia a gerencia da IT, a 

providenciar quando necessário 

treinamento para as funções  

Tipo 

Carga Horária 

Instituição 

Status 

Obrigatório 

Interno ou Externo 

F
u
n
çõ

es
 e

 R
es

p
o
n
sa

b
il

id
ad

es
  

Vínculo com a Instituição 

NIT-DICLA-

035 Requisito 

1.1 parte  2D  

Este requisito descreve a 

necessidade que o pessoal entenda 

claramente as próprias funções e 

em qual estudo desempenha o 

trabalho.  

Tipo de Vínculo 

Órgão Financiador 

Data do Início 

Data do Fim 

Função em BPL 

Identificação do Plano de 

Estudo 

Data de Início – Fim 

Função Referente ao Plano 

de Estudo 

Atividades Realizadas 

 

Os atributos previstos da atividade “Dados Gerais” devem poder ser preenchidos pelo próprio 

responsável, a mesma deve ser atualizada sempre que houver mudanças nas informações 

pessoais (Residência ou contato, por exemplo). 
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Na atividade saúde e emergência foram previsto campos para inserção de dados sobre a 

imunização do profissional, que de acordo com a Norma Regulamentadora 32 (NR32) em 

alguns estudos pode ser obrigatória. 

 A atividade de formação acadêmica é destinada para visualização geral do nível de formação 

do profissional cadastrado e para constar que o mesmo é adequado para a função que exerce. 

 A Atividade “Funções e Responsabilidades” é de extrema importância no fluxo de trabalho 

pois identifica de maneira clara a função dos participantes do estudo facilitando uma 

inspeção, avaliação ou auditoria. 

As atividades dos workflows devem possuir uma organização no que se refere à 

responsabilidade pelo preenchimento, aprovação e vigência dos dados.  A Tabela 4 sugere as 

atribuições e permissões de acordo com a função dentro dos princípios em BPL. 

 

Tabela 4 – Sugestão de atribuições de acordo com a função em BPL no workflow de Gestão de Equipes e 

Responsabilidades; G – Garante que a atividade seja feita registrando ou delegando a função de registrar, de acordo 

com procedimentos pré-estabelecidos; I – Inspeciona ou verifica se os dados foram inseridos adequadamente; R – 

Registra os dados na atividade; V- Visualiza os dados Registrados. 

Atividades 

Funções em BPL Workflow de Gestão de Equipes 

Pessoal 

do 

Estudo 

Gerência 

da IT 

Diretor de 

Estudo 

Garantia da 

Qualidade 

Pesquisador 

Principal 

Dados Gerais R G V I V 

Saúde e Emergência R G V I V 

Formação Acadêmica R G V I V 

Qualificação R G V I V 

Funções e 

Responsabilidades 
V G/R G I V 

 

Exemplo: Um profissional que trabalha na instalação de teste fazendo os ensaios, a sua função 

em BPL se encaixa como pessoal do estudo. No Sistema FLUX®, ele poderá registrar 

informações nas atividades “dados gerais”, “saúde e emergência” e “formação acadêmica”. A 

atividade funções e responsabilidade será registrada pela gerência da IT e visualizada por este. 
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4.2.2. Detalhamento - Workflow De Gerenciamento De Equipes E 

Responsabilidades  

 

No que se refere a ordem de execução das atividades, a primeira atividade prevista para o 

workflow de Gerenciamento de Equipes e Responsabilidades (EQR) é a de “Dados 

Gerais”, para cadastro das pessoas envolvidas no estudo BPL. As outras atividades 

previstas, a partir de “Dados Gerais” são: “Saúde e Emergência”, “Formação Acadêmica”, 

“Qualificação” e “Funções e Responsabilidades”. 

 

 

Figura 11 - Diagrama com especificação de requisitos para modelagem do workflow de Gerenciamento de Equipes e 

Responsabilidades. 

 

Figura 12 - Diagrama de atividades e atributos do workflow de gestão de equipes e responsabilidades modelado no 

sistema Flux 

 

4.2.3. Desenvolvimento no Together Workflow Editor (TWE) 

Após a descrição das atividades foi construído o arquivo XPDL utilizando o editor TWE 

(Figura 10). Nesta fase inicia-se a automatização, ou seja, a construção do processo, das 

atividades e dos atributos para a constituição workflow no formato XPDL.  

 Nesta fase da modelagem foram criados campos para fazer o upload da fotografia do 

cadastrado para facilitar a identificação, bem como um número de registro automático para 



38 
 

 

 

rastreabilidade do formulário preenchido. Em alguns atributos foi possível incluir uma 

configuração que permite selecionar as opções (estado civil, por exemplo). 

 Na atividade “Saúde e Emergência” foi modelado o registro das vacinas tomadas pelo 

cadastrado, data e próxima dose. Caso seja aplicável, foram modelados atributos para 

preenchimento com os resultados dos testes sorológico realizados para comprovar a 

imunidade ao determinado patógeno.   

 Na atividade “Formação Acadêmica”, os campos foram modelados, possibilitando arquivar 

digitalmente certificados e/ou diplomas para comprovação da escolaridade e registrar a 

instituição no qual foi cursado.  

 Na atividade “Qualificação”, foram modelados campos que permitem o cadastro dos cursos, 

minicursos, curso de atualização entre outros. Esta atividade foi criada com o objetivo de 

auxiliar a garantia da qualidade a visualizar a necessidade de novos treinamentos e cursos de 

capacitação. 

 

Figura 13 - Tela do editor Together Workflow Editor com o workflow de Gerenciamento de Equipes e 

Responsabilidades (EQR) modelado. 
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4.2.4. Formulários Eletrônicos do workflow de Gerenciamento de Equipes e 

Responsabilidades Incorporado ao Sistema FLUX® 

 

Após Carregar o XPDL do workflow de Gerenciamento de Equipes e Responsabilidades no 

sistema FLUX® automaticamente foram gerados os formulários eletrônicos para 

preenchimento.  O sistema FLUX® permite que, após a inserção de dados seja gerado um 

relatório de todo o workflow (Anexo 4). 

(a) 

 

(b) 

 

Figura 14 - (a) Interface do Sistema FLUX® com formulário de Gestão de Equipes e Responsabilidades para  

Preenchimento (b) Interface do Formulário de Gestão de Equipes e Responsabilidades preenchido. 
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4.3. WORKFLOW DE GERENCIAMENTO DOS PROCEDIMENTOS 

OPERACIONAIS PADRÃO (POPs) 

 

4.3.1. Estudo dos Princípios de BPL para o Workflow de Gerenciamento de 

POPs 

Este workflow permite que os POPs elaborados sejam carregados, monitorados e 

disponibilizados para os usuários.  Para adequação aos princípios de Boas Práticas de 

Laboratório, a Instalação de Teste deve criar procedimentos relacionados às atividades 

executadas no mesmo, sendo elas procedimentos de estudo (ensaio, amostragem e etc.); 

gerenciamento de amostra (recebimento, armazenamento e etc.); gerenciamento de 

equipamentos ( limpeza, instalação e etc.) ou administrativa (registro do pessoal, organização 

dos registros e etc.).  Este workflow foi criado para que esses POPs sejam gerenciados de 

maneira centralizada, para que o usuário possa ter acesso aos procedimentos que deve 

executar. Além do arquivo dos POP, foram previstos campos para os documentos 

suplementares ao POP, identificação dos responsáveis pela elaboração, revisão e aprovação. 

 

  Tabela 5 - Estudo dos Requisitos para workflow de Procedimentos Operacionais Padrão. 

Workflow de Gestão de POP 

Atividade Atributo BPL Comentários 

C
ad

as
tr

o
 d

o
 P

O
P

 

Número do POP 

NIT-DICLA-

035 Requisitos 

1.1 item  2b 

A gerência da IT 

de teste deve 

garantir que haja 

POPs apropriados  

e tecnicamente 

validados 

Título 

Versão 

Revisão 

Descrição 

Setor de Aplicação 

Documentos Suplementares 

Data da Aprovação 

Elaborador 

Revisor 

Aprovador 

(Continua)   
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Próxima Revisão 

  
Arquivo 

Localização Física do POP 

Status 

R
ev

is
ão

 

Título 

NIT-DICLA-

035 Requisitos 

7.1  

Revisões dos 

POPs devem ser 

aprovadas pela 

gerência da 

unidade 

operacional 

Versão 

Revisão 

Descrição 

Setor de Aplicação 

Documentos Suplementares 

Data da Aprovação 

Elaborador 

Revisor 

Aprovador 

Próxima Revisão 

Arquivo 

Localização Física do POP 

Status 

 

As atividades dos workflows devem possuir uma organização no que se refere a  

responsabilidade pelo preenchimento, aprovação e vigência dos dados.  A Tabela 6 define as 

atribuições e permissões de acordo com a função dentro dos princípios em BPL  

 

Tabela 6 - Sugestão de definição das atribuições de acordo com a função em BPL para o workflow de Gestão de POP. 

A – Aprova o registro dos dados ou documentos inseridos no workflow; G – Garante que a atividade seja feita 

registrando ou delegando a função de registrar, de acordo com procedimentos pré-estabelecidos; I – Inspeciona ou 

verifica se os dados foram inseridos adequadamente; V- Visualiza os dados Registrados; 

Atividades 

Funções em BPL Workflow de Gestão de POP 

Pessoal 

do 

Estudo 

Gerência   

da IT 

Diretor de 

Estudo 

Garantia da 

Qualidade 

Pesquisador 

Principal 

Cadastro  V G A G/I V 

Revisão V G A G/I V 
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Exemplo: A gerência da instalação de teste garante que as atividades “cadastro” e “revisão” 

do workflow de POP sejam preenchidos adequadamente.  

Nas atividades deste workflow há um campo chamado “Status do POP” para gerenciar o 

estágio no qual o POP se encontra e desta maneira, definir quem poderá visualizá-lo. O POP 

ao ser elaborado será cadastrado neste workflow, poderá ser considerado “Em Revisão” caso 

esteja em avaliação para aprovação, “Liberado” caso já tenha sido aprovado pelos 

responsáveis, “Obsoleto” quando for considerado antiquado para as atividades da instalação 

ou estudo ou “Cancelado” (Figura 14).  

Os POPs passam por diversas etapas como listado acima. Para todos os status, uma permissão 

específica de acesso é necessária. O acesso pode variar de acordo com o tema do POP ou com 

procedimentos que o laboratório estabelece para a disponibilização. (Tabela 7, Figura 15).  

 

Tabela 7 - Tabela de Status do POP e sugestão de acesso aos registros do workflow de Gestão de POP. 

Status do POP Pessoal do 

Estudo 

Gerência 

da  IT 

Diretor do 

Estudo 

Garantia 

Da 

Qualidade 

Pesquisador 

Principal 

Liberado Disponível Disponível Disponível Disponível Disponível 

Em Revisão ---- Disponível Disponível Disponível ---- 

Obsoleto ---- ---- ---- Disponível ---- 

Cancelado ---- ---- ---- Disponível ---- 

 

 

4.3.2. Workflow de Gerenciamento de POPs – Detalhamento 

Este workflow tem duas atividades, o “Cadastro do POP” e a  “Revisão” . 

 

 

Figura 15 - Diagrama com especificação de requisitos para modelagem do workflow de Gerenciamento POP. 
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Figura 16 - Diagrama de atividades e atributos do workflow de gestão de POP modelado no sistema Flux 

 

4.3.3.  Desenvolvimento No Together Workflow Editor 

Nesta etapa do desenvolvimento foram incluídos campos para identificação do POP onde é 

possível criar uma lista indexada e assim associá-lo ao estudo. Foram criados campos para 

documentos suplementares onde é possível carregar formulários, manuais e todos os arquivos 

pertinentes ao POP e campos de responsabilidade pelo POP (elaborador, aprovador, revisor). 

 

Figura 17 - Tela do editor Together Workflow Editor com o workflow de Gerenciamento de POPs modelado. 

4.3.4. Incorporação Ao Sistema FLUX® 

Após Carregar o XPDL do workflow de Gestão POP no sistema FLUX®  automaticamente 

foi gerado um formulário eletrônico para preenchimento.   

O sistema FLUX® permite que, após a inserção de dados seja gerado um relatório de todo o 

workflow. Modelos dos relatórios encontram-se em anexo. O sistema FLUX® permite 

também que seja gerada uma lista mestra para localização dos POPs e que, no campo 

“Próxima Revisão”, seja incluído um alerta para os responsáveis atentando-os para a 

manutenção do documento. Além disso, o sistema FLUX® permite que através de campos 

como “setor de aplicação” seja restringido o acesso apenas aos interessados a partir de um 
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login. Essas aplicações são necessárias para o atendimento aos requisitos de Boas Práticas de 

Laboratórios que independente do LIMS que o workflow seja carregado devem ser cumpridos. 

 

 

Figura 18 - Tela do sistema FLUX® com formulário do workflow de gestão de POP para preenchimento. 

 

Figura 19 -  Tela do sistema FLUX® com formulário do workflow de gestão de POP preenchido na atividade de 

revisão. 

 

 

Figura 20 - Opções do Status do POP para ser selecionado. 
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4.4. WORKFLOW DE GERENCIAMENTO DE EQUIPAMENTOS 

4.4.1. Estudo dos Princípios de BPL para o Workflow de Gerenciamento de 

Equipamentos 

 

Este workflow foi elaborado com o objetivo de realizar todos os registros pertinentes a gestão 

de equipamentos. Para isto foram previstos campos para identificação do equipamento de 

forma a facilitar a localização dos dados do determinado equipamento, evitando também que, 

dois equipamentos do mesmo modelo e marca, sejam confundidos. Foram criados campos 

para registro das características do equipamento para facilitar a obtenção dos dados caso haja 

necessidade de adequá-lo a um determinado local. A atividade “Status do equipamento” foi 

criada com o objetivo de bloquear o uso caso o equipamento esteja quebrado, em manutenção 

ou em qualquer situação que interfira no resultado do ensaio. As atividades “Instalação”, 

“Calibração”, “Limpeza”, “Registro de utilização” e “Verificação”, foram criadas a fim de 

permitir rastreabilidade aos procedimentos executados em um determinado equipamento, 

desta forma uma inspeção ou auditoria se torna mais fácil de ser executada. O campo 

“Ocorrências” foi criado com o propósito de avaliar se as não conformidades registradas estão 

sendo devidamente registradas e tratadas como devem. 

 

Tabela 8 - Estudo dos Requisitos para workflow de Procedimentos Operacionais Padrão.  

Workflow de Gestão de Equipamentos 

Atividade Atributo BPL Comentários 

C
ad

as
tr

o
 d

o
 E

q
u
ip

am
en

to
 

Identificação do Equipamento 

NIT-

DICLA- 

035 

Requisito 

1.2 B 

A gerencia da IT deve garantir que 

haja equipamentos disponíveis para 

execução do ensaio. Este requisito 

permite que seja visto de forma 

geral os equipamentos utilizados no 

estudo 

Patrimônio 

Modelo 

Série 

Fabricante 

Código 

Arquivo do Manual 

Fonte Financiadora* 

(Continua) 
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Características do 

Equipamento 

NIT-

DICLA-

035                    

Requisito 

5.1.1 / 

NIT-

DICLA-

044 

Equipamentos utilizados para testes 

Físico-químicos devem estar 

apropriadamente localizados. Para 

que fique de fácil identificação tanto 

do Inspetor quanto do responsável 

pela IT identificar a condição ideal 

para o equipamento para cadastrá-lo 

é necessário preencher com as 

características e condições 

ambientais ideais para o bom 

funcionamento do equipamento. O 

equipamento para manter as 

condições ambientais necessárias 

para cada sistema-teste é adequado, 

bem mantido e eficiente. 

Dimensões 

Peso 

Voltagem 

Plug 

Restrições 

Acessórios 

Condições Ambientais 

Temperatura 

Umidade 

Vibração 

Campo Eletromagnético 

Luminosidade 

Consumo Energético 

Gases 

Água 

Esgoto 

Partículas 

In
st

al
aç

ão
 

Data 

NIT-

DICLA- 

035 

Requisito 

1.2 B 

A gerencia da IT deve garantir que 

haja equipamentos disponíveis para 

execução do ensaio.  

Responsável pela Instalação 

Local 

Laboratório 

Setor 

Divisão 

Sala 

Chegada do Equipamento ou 

Reinstalação 

Local de Origem 

Motivo 

(Continua) 
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S
ta

tu
s 

d
o
 E

q
u
ip

am
en

to
 Responsável pelo Equipamento 

NIT-

DICLA-

035 

Requisito 

4.3 

Equipamentos e materiais usados 

não podem interferir adversamente 

com o sistema teste, este requisito 

do workflow permite ou não o uso 

do equipamento frente a uma 

condição adversa. 

Arquivo do Manual 

POP  

Status do Equipamento 

Data de Conclusão 

M
an

u
te

n
çã

o
 

Tipo 

NIT-

DICLA-

035 

Requisito 

4.2 

Equipamentos utilizados devem 

passar por manutenção, este 

requisito registra a manutenção de 

forma simples e rastreável. 

Motivo 

Data 

Hora 

Considerações finais 

Responsável pela Manutenção 

C
al

ib
ra

çã
o

 

Data 

NIT-

DICLA-

035 

Requisito 

4.2 e 

10.1 D 

Devem ser mantido registros e 

relatório de Calibração dos 

equipamentos. A calibração deve, 

onde apropriado, ser rastreável a 

padrões nacionais ou internacionais 

de medição. 

Número do Certificado 

Responsável pela Calibração 

Considerações finais 

Próxima Calibração 

Arquivo 

Atividades Realizadas 

V
er

if
ic

aç
ão

 

Data  

NIT-

DICLA-

035 

Requisito 

4.2 

Equipamentos utilizados devem ser 

periodicamente inspecionados  

Responsável pela Verificação 

POP  

Considerações finais 

R
eg

is
tr

o
 d

e 
U

ti
li

za
çã

o
 

Data NIT- 

DICLA-

044 

PÁGINA 

09/05 

O inspetor irá verificar se foram 

mantidos registros de operação; Este 

requisito mantém os registros de 

utilização, realizado pelos 

envolvidos no estudo. 

Hora 

POP  

Responsável 

Observação 

(Continua) 
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L
im

p
ez

a 

Característica da Limpeza 

NIT-

DICLA-

035 

Requisito 

4.2 

Os equipamentos devem ser 

periodicamente limpos e devem ser 

mantidos os registros destas 

atividades. Registra a limpeza, o 

momento em que foi realizada e o 

responsável. 

POP  

Data 

Hora 

Responsável 

Observação 

O
co

rr
ên

ci
as

 

Identificação da Ocorrência (ID) NIT-

DICLA-

044 

PÁGNIA 

07/15 

A gestão da qualidade precisa 

receber relatórios referentes a 

problemas que possam afetar a 

qualidade do estudo. 

Data 

Hora 

Comentário 

Responsável 

- 

As atividades dos workflows devem possuir uma organização no que se refere a  

responsabilidade pelo preenchimento, aprovação e vigência dos dados.  A Tabela 9 Sugere as 

atribuições e permissões de acordo com a função dentro dos princípios em BPL. 

 

Tabela 9 - Sugestão de definição das atribuições de acordo com a função em BPL para o workflow de Gestão de 

Equipamentos. A – Aprova o registro dos dados ou documentos inseridos no workflow; G – Garante que a atividade 

seja feita registrando ou delegando a função de registrar, de acordo com procedimentos pré-estabelecidos; I – 

Inspeciona ou verifica se os dados foram inseridos adequadamente; R – Registra os dados na atividade; T- Transferir 

ou notificar a informação sobre os dados registrados na atividade ao Diretor de Estudo; V- Visualiza os dados 

Registrados; 

Atividades 

Funções em BPL Workflow de Gestão de Equipamentos 

Pessoal 

do 

Estudo 

Gerência  

da IT 

Diretor de 

Estudo 

Garantia da 

Qualidade 

Pesquisador 

Principal 

Cadastro do 

Equipamento 
V G A I V 

Instalação V G A I V 

Status V I G/A I V 

Manutenção R I G/A I R/T 

Calibração R I G/A I R 

Verificação R I G/A I R 

Registro de 

Utilização 
R I G/I I R 

Limpeza R I G/I I R 

Ocorrência R I I/A/G I R/T 
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Exemplo: O Pessoal do estudo poderá visualizar (ou registrar se demandado pela Gerência da 

IT) as atividades de “cadastro”, “Instalação” e “Status”, e registrar dados nas atividades de 

“Manutenção”,” Calibração”, “Verificação”, “Registro de Utilização”,”Limpeza” e  

”Ocorrência”. 

 

4.4.2. Workflow de Gerenciamento de Equipamentos - Detalhamento 

 

A primeira atividade prevista é a de “Cadastro do Novo Equipamento”, seguida da 

atividade “Instalação”. As outras atividades previstas, a partir de “Instalação” são: 

“Utilização”, “Manutenção”, “Calibração” e “Verificação”. As Atividades de “Registro de 

Utilização”, “Limpeza” e “Ocorrência”, depois de incorporadas ao sistema FLUX®, são 

disponibilizadas apenas se a atividade “Utilização” estiver em execução. 

 

Figura 21 - Diagrama com especificação de requisitos para modelagem do workflow de Gerenciamento de 

Equipamentos. 
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Figura 22 - Diagrama de atividades e atributos do workflow de gestão de equipamentos modelado no sistema Flux. 

 

4.4.3. Desenvolvimento No Together Workflow Editor (TWE) 

Nesta fase do desenvolvimento todo o processo foi montado, bem como as atividades e 

atributos. Nos atributos “Arquivo do manual” e “POP”, por exemplo, é criado um atributo 

para arquivar o documento do manual do equipamento. Os atributos “data” são para que 

apareça um calendário, onde a data desejada seja selecionada. 

 

Figura 23 - Desenvolvimento do workflow de Gestão de Equipamentos no Together Workflow Editor 
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4.4.4. Incorporação Ao Sistema FLUX® 

Após Carregar o XPDL do workflow de Gestão POP no sistema FLUX® automaticamente foi 

gerado um formulário eletrônico para preenchimento.   

O sistema FLUX® permite que, após a inserção de dados seja gerado um relatório de todo o 

workflow, exemplo em anexo. 

 

 

Figura 24 - Tela do sistema FLUX® com formulário do workflow de gestão de Equipamentos preenchida. 

 

4.5. WORKFLOW DE GERENCIAMENTO DE SUBSTÂNCIA TESTE E DE 

REFERÊNCIA 

4.5.1. Estudo dos Princípios de BPL para o Workflow de Gerenciamento de 

Substância Teste e de Referência 

O desenvolvimento deste workflow tem com o objetivo receber, identificar e rastrear o 

armazenamento da substância teste e de referência recebida. Na atividade “Recebimento” 

foram criados campos para registro do patrocinador, as condições na qual a amostra foi 

recebida, quantidade e todos os arquivos associados ao recebimento. 

  Na atividade “Dados da Substância” o campo “ID da substância” foi criado para identificar 

de forma unívoca a substância recebida, este número deve ser utilizado em todos os registros 

referente à substância, permitindo assim a rastreabilidade e a cadeia de custódia da mesma. 

Este workflow não prevê o registro dos dados brutos do estudo dos ensaios, pois o modo de 

registro dos mesmos varia de acordo com o laboratório e os workflows elaborados nesta 

dissertação são destinados a atender vários laboratórios. Foram criados também, campos para 

descrição da substância, onde é possível registrar código CAS, por exemplo, que registram as 
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características da substância.  O campo “MSDS/FISPQ” foi criado para arquivar os dados de 

segurança do material.  Na atividade “Armazenamento”,  foram criados campos para 

assegurar a estabilidade da substância bem como o local de armazenamento e as suas 

condições, seguindo as instruções do POP que também pode ser indicado nesta mesma 

atividade.  

Tabela 10 - Estudo dos Requisitos para workflow de Gestão de Substância Teste de Referência 

Workflow de Gestão de Substâncias Teste e de Referência 

Atividade Atributo BPL Comentários 

R
ec

eb
im

en
to

 

 ID do Recebimento 

NIT-DICLA-035 

– Requisito 6.1.1 

A atividade de recebimento 

é possível rastrear a maneira 

no qual a amostra foi 

recebida, quantidade, 

recipiente e as condições no 

qual a amostra chegou. 

POP do Recebimento 

Responsável pela Entrega 

Responsável pelo Recebimento 

Data da Entrega (Envio) 

Data do Recebimento 

Modo de Entrega  

Acondicionamento 

Arquivos  

Notas 

D
ad

o
s 

d
a 

S
u
b
st

ân
ci

a
 

ID da Substância 

NIT-DICLA-035 

– Requisito 6.1.1 

Esta atividade mantém o 

registro da amostra as 

identificações de origem do 

produto e fornece um 

número unívoco que dará 

rastreabilidade em qualquer 

estágio de procedimento..  

Data do Cadastro 

Responsável pelo Cadastro 

Nome da Substância 

Código/CAS 

Documentos da Substância 

MSDS/FISPQ 

Tipo do Material 

Apresentação do Material 

Quantidade 

Data de Validade  

Recomendações e Cuidados 

Evidência da Caracterização 

(Continua) 
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Arquivo 

  
Substância Teste/Referência 

Patrocinador 

Fabricante 

A
rm

az
en

am
en

to
 

POP do Armazenamento 

NIT-DICLA-

035- Requisito 

6.2.4 

A estabilidade da substância 

e as condições de 

armazenamento devem ser 

conhecidas para todos do 

estudo, esta atividade 

auxilia o registro do 

armazenamento da 

substância.  

Faixa de Temperatura (Min-

Max) 

Local de Armazenamento 

Recipiente 

Quantidade total 

Data 

Responsável 

Arquivos Adicionais 

Notas 

 

As atividades dos workflows devem possuir uma organização no que se refere à 

responsabilidade pelo preenchimento, aprovação e vigência dos dados.  A Tabela 11 define as 

atribuições e permissões de acordo com a função dentro dos princípios em BPL. 

 

Tabela 11 - G – Garante que a atividade seja feita registrando ou delegando a função de registrar, de acordo com 

procedimentos pré-estabelecidos; I – Inspeciona ou verifica se os dados foram inseridos adequadamente; R – Registra 

os dados na atividade; T- Transferir ou notificar a informação sobre os dados registrados na atividade ao Diretor de 

Estudo; V- Permissão para Visualizar os dados Registrados; 

Atividades 

Funções em BPL Workflow de Gestão de Substância Teste e de 

Referência 

Pessoal 

do 

Estudo 

Gerência 

da IT 

Diretor de 

Estudo 

Garantia da 

Qualidade 

Pesquisador 

Principal 

Identificação da 

Amostra 
R G G/I I G/T 

Recebimento R G G/I I G/T 

Armazenamento R G G/I I G/T 

 

Exemplo: O pessoal do estudo tem a permissão fazer o registro dos dados nas atividades 

“Identificação da Amostra”, “Recebimento” e “Armazenamento”. 
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4.5.2. Workflow de Gerenciamento de Substância Teste e de Referência - 

Detalhamento 

A primeira atividade deste Workflow é a “Recebimento”, seguido da atividade “Dados da 

Substância” e “Armazenamento” que possuem os atributos mostrados na Figura 19. 

 

 

Figura 25 - Diagrama com especificação de requisitos para modelagem do workflow de Gerenciamento de Substância 

Teste e de Referência. 

 

 

Figura 26 - Diagrama de atividades e atributos do workflow de gestão de substância teste e de referência modelado no 

sistema Flux. 

 

4.5.3. Desenvolvimento No Together Workflow Editor (TWE) 

Para o desenvolvimento do workflow de Gestão de Substância Teste e de Referência foram 

inseridos o processo, as atividades e os atributos e suas configurações iniciais (Barra de 

rolamento, caixa texto, autopreenchimento e etc.) no Together Workflow Editor, gerando 

assim um arquivo em formato XPDL. O atributo “ID da substância” foi configurado para 

exibir uma numeração única e automática para identificação da amostra. Foram criados 

campos com opções de seleção “Modo de Entrega”, “Acondicionamento na chegada” e “Tipo 

de Material”, por exemplo.  
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Figura 27 - Tela do Together com o Workflow de Substância Teste e de Referência modelado. 

 

4.5.4. Incorporação Ao Sistema FLUX® 

Após Carregar o XPDL do workflow de Gestão de Substâncias Testes e de Referência no 

sistema FLUX® automaticamente foi gerado um formulário eletrônico para preenchimento.   

 

Figura 28 - Tela do sistema FLUX® com formulário do workflow de gestão de Substância Teste e de Referência para 

preenchimento. 

  



56 
 

 

 

 

5. REFINAMENTO DOS WORKFLOWS 
 

5.1. Avaliação dos workflows pelo especialista da CGCRE 

Para cada um dos workflows foi feita uma análise visual do atendimento dos formulários 

eletrônicos para registro dos dados laboratoriais em aderência aos princípios de BPL pela 

especialista da CGCRE Elisa Santos.  Os principais itens avaliados foram: 

 

Para o workflow de Gerenciamento de Equipes e Responsabilidades foi verificado se o mesmo 

permite: 

 Registrar os indivíduos participantes do estudo; 

 Fazer o controle das responsabilidades referente a BPL;  

 Registrar o levantamento do grau de formação do pessoal do estudo. 

 Visualizar a qualificação do pessoal do estudo em relação a atividades específicas e 

auxilia a gerência da IT a providenciar quando necessário treinamento para as funções.  

 

Para o workflow de Gerenciamento de Procedimentos Operacionais Padrão foi verificado se o 

mesmo permite: 

 Auxiliar a gerência da IT a garantir que hajam POPs apropriados e tecnicamente 

validados. 

 Registrar as revisões e alterações dos POPs, que devem ser aprovados pela gerência da 

unidade operacional. 

 Carregar os formulários que auxiliam a execução do procedimento. 

 

Para o workflow de Gerenciamento de Equipamentos foi verificado se o mesmo permite: 

 

 Registrar os equipamentos disponíveis para execução do ensaio.  

 Registrar informações sobre equipamentos utilizados para testes físico-químicos 

relativos à localização apropriada.  

 Sinalizar a permissão de utilização do equipamento frente a uma condição adversa. 

 Evidenciar se os equipamentos utilizados passaram por manutenção.  

 Registrar relatórios de Calibração dos equipamentos.  

 Evidenciar as inspeções realizadas e a frequência no qual a mesma ocorre.  
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 Realizar verificações e se foram mantidos registros de operação. 

 Registrar a periodicidade da limpeza do equipamento. 

 Emitir relatórios referentes a problemas que possam afetar a qualidade do estudo. 

 

Para o workflow De Gerenciamento De Substância Teste e de Referencia foi verificado se o 

mesmo permite: 

 Manter o registro da amostra com identificações de origem do produto e se fornece um 

número unívoco auxiliará a rastreabilidade da substância. 

 Que seja rastreado o recebimento, quantidade, recipiente e registrar as condições no 

qual a amostra chegou.  

 Registrar os Testes da substância Teste ou de Referência, para que seja conhecida a 

identidade, pureza, composição, concentração ou qualquer outra característica de 

defina apropriadamente a substância. 

 Registrar as condições de armazenamento. 

 

5.2. Definição de Características essenciais e Testes com usuário  

 

Para avaliar a execução dos workflows foram levantadas características essenciais para o 

usuário, a fim de construir um sistema da qualidade exequível, melhorando a rotina dos 

usuários. Foram avaliados através de um formulário os requisitos listados abaixo: 

1. Facilidade de acesso 

2. A organização dos formulários (ordem das atividades e atributos, extensão dos 

formulários, etc.). 

3. Críticas quanto ao texto de cada campo e orientações (facilidade de entendimento, 

descrições confusas, etc.). 

4. Adequação de campos e arquivos a serem carregados (os campos previstos são 

realmente necessários?). 

5. Necessidade de novos campos ou arquivos a serem carregados (há necessidade de 

outros campos não previstos?). 

6. Níveis de dificuldade de preenchimento (facilitaria ou dificultaria o trabalho por 

quê?). 

Após o levantamento destas características os usuários fizeram testes dos workflows inserindo 

dados. 
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5.3. Validação dos workflows no Sistema FLUX® 

 

A validação dos workflows foi feita de acordo com o Plano de Validação que se encontra no 

Apêndice 1 em consonância com os testes dos usuários. Os usuários inseriram dados reais, as 

criticas e sugestões foram avaliadas e os ajustes necessários foram feitos para adequação do 

sistema ao usuário.  

 

5.3.1. Resultado da Validação feita pelos Usuários do Workflow de Gestão de 

Equipes e Responsabilidades 

Os usuários inseriram dados no Workflow e responderam a pesquisa que questionou a 

satisfação dos mesmos quanto às características essenciais.  Nove pessoas responderam a 

pesquisa e o resultado foi o seguinte: 

  1.  O acesso ao sistema ou aos workflows foi feito por você utilizando navegador web e usuário e 

senha. Avalie o grau de dificuldade deste acesso de 1 a 5 de acordo com seu nível, sendo 1 muito 

fácil e 5 muito difícil. 

     1 - Muito Fácil 2- Fácil 3- Médio  4- Difícil 5- Muito Difícil 

3 6 0 0 0 

     
2.  As atividades do Workflow se referem às atividades de um processo ou experimento executado. 

Em relação à essas atividades você considerou o sistema: 

     
1- Fácil de entender e Preencher  2- Fácil de entender e Difícil de 

Preencher 

3- Difícil de entender e 

Preencher 

7 2 0 

     

3. Os campos para preenchimento nas atividades dos workflows se referem às informações relativas 

ao processo ou experimento sendo executado. Em relação aos campos para preenchimento você 

considera que o workflow estava: 

     

1 - Incompleto - Faltam muitos 

campos para informações 

importantes em muitas atividades 

2- Semi completo - Faltam poucos 

campos para informações 

importantes nas atividades 
3- Completo - Os campos 

para todas as informações 

importantes estão presentes 

em todas as atividades. 

0 5 4 
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4. Em relação ao entendimento sobre os campos das atividades dos workflows avalie o grau de 

dificuldade para compreendê-los de 1-3, sendo 1 fácil e 3 difícil. Em relação aos campos para 

preenchimento você considera que o entendimento dos mesmos estava: 

     

1 - Fácil - Os campos eram auto 

explicativos 

2 - Razoável - Tive dúvidas sobre 

alguns campos 

3 - Difícil - Tive 

dificuldades para entender 

5 4 0 

   

  

 
5. Sobre o quão completo estava o workflow para o armazenamento das informações relativas ao 

processo ou experimento que o mesmo representa você acha necessário a inclusão de algum campo 

ou atividade específica? 

     
1 - Não, os campos e atividades 

condizem com as necessidades do 

processo ou experimento 

representado. 

2 - Sim, algumas alterações são 

necessárias para torná-lo mais 

adequado ao processo ou 

experimento representado. 

3- O workflow avaliado não 

se encaixa com a minha 

atividade principal e não 

posso avaliar se são 

necessários outros campos. 

4 5 0 

     
6. Em relação a facilidade de uso e entendimento do sistema avalie o mesmo de 1 a 4 de acordo com 

a usabilidade sendo 1 fácil de entender e com interface muito amigável e 4 difícil de entender e com 

interface pouco amigável. Com relação a usabilidade o sistema usado é: 

     

1 – Fácil de entender 

e muito amigável 

2 – Fácil de entender 

e pouco amigável 

3 – Difícil de entender 

e muito amigável 

4 – Difícil de entender 

e pouco amigável. 

 5 2 1 0 

 *Uma pessoa não respondeu 

 
7.  Em geral o usuário tem um conjunto de campos e um formato para as telas que desejaria 

encontrar em um sistema informatizado. Avalie o sistema Flux-BPL em relação a esta expectativa 

de 1 a 3 sendo 1 – Satisfaz completamente a expectativa e 3 não satisfaz a expectativa em absoluto. 

     

1 – O sistema satisfaz 

completamente minha expectativa e 

tem todos os campos e telas que eu 

acho importantes. 

2 – O sistema satisfaz  parcialmente 

minha expectativa e tem a maior 

parte dos campos e telas que eu 

acho importantes. 

3 – O sistema  não satisfaz 

minha expectativa em 

absoluto e carece de muitos 

campos e telas que eu acho 

importantes. 

3 5 0 

*Uma pessoa não respondeu 
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Todos os participantes consideraram o workflow de gestão de Equipes e Responsabilidades 

fácil ou muito fácil de acessar, 77% responderam que as atividades são fáceis de preencher e 

entender. 

Quando questionados o quão completo o workflow se apresentava, 55% dos participantes 

considerou semi completo, faltando poucos campos de informações importantes. 

Em relação ao entendimento sobre os campos as opiniões se dividiram entre fácil e razoável, 

onde 44% tiveram dúvidas sobre alguns campos. 

Na questão 7 que aborda a satisfação e importância do workflow, todos responderam estar 

satisfeito com o sistema e 55% selecionou a opção que afirma que este workflow possui a 

maior parte dos campos e telas importantes. 

  

5.3.2. Resultado da Validação feita pelos Usuários do Workflow de Gestão de 

Procedimentos Operacionais Padrão 

Os usuários inseriram dados no Workflow e responderam a pesquisa que questionou a 

satisfação dos mesmos quanto às características essenciais.  Sete pessoas responderam a 

pesquisa e o resultado foi o seguinte: 

 

  1.  O acesso ao sistema ou aos workflows foi feito por você utilizando navegador web e usuário e 

senha. Avalie o grau de dificuldade deste acesso de 1 a 5 de acordo com seu nível, sendo 1 muito 

fácil e 5 muito difícil. 

     1 - Muito Fácil 2- Fácil 3- Médio  4- Difícil 5- Muito Difícil 

1 6 0 0 0 

     
2.  As atividades do Workflow  se referem as atividades de um processo ou experimento executado. 

Em relação à essas atividades você considerou o sistema 

     
1- Fácil de entender e Preencher  2 - Fácil de entender e Difícil de 

Preencher 

3 - Difícil de entender e 

Preencher  

6 1 0 

     

3. Os campos para preenchimento nas atividades dos workflows se referem as informações relativas 

ao processo ou experimento sendo executado. Em relação aos campos para preenchimento você 

considera que o workflow estava: 
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1 - Incompleto - Faltam muitos 

campos para informações 

importantes em muitas atividades 

2- Semi completo - Faltam poucos 

campos para informações 

importantes nas atividades 

3- Completo - Os campos 

para todas as informações 

importantes estão presentes 

em todas as atividades. 

0 1 5 

*Uma pessoa não respondeu 

 

  4. Em relação ao entendimento sobre os campos das atividades dos workflows avalie o grau de 

dificuldade para compreendê-los de 1-3, sendo 1 fácil e 3 difícil. Em relação aos campos para 

preenchimento você considera que o entendimento dos mesmos estava: 

     1 - Fácil - Os campos eram auto 

explicativos 

2 - Razoável - Tive dúvidas sobre 

alguns campos 

3 - Difícil - Tive 

dificuldades para entender 

1 6 0 

   

  

 
5. Sobre o quão completo estava o workflow para o armazenamento das informações relativas ao 

processo ou experimento que o mesmo representa você acha necessário a inclusão de algum campo 

ou atividade específica? 

     

1 - Não, os campos e atividades 

condizem com as necessidades do 

processo ou experimento 

representado. 

2 - Sim, algumas alterações são 

necessárias para torná-lo mais 

adequado ao processo ou 

experimento representado. 

3- O workflow avaliado não 

se encaixa com a minha 

atividade principal e não 

posso avaliar se são 

necessários outros campos. 

2 4 0 

* Uma pessoa não respondeu 

 

  6. Em relação a facilidade de uso e entendimento do sistema avalie o mesmo de 1 a 4 de acordo com 

a usabilidade sendo 1 fácil de entender e com interface muito amigável e 4 difícil de entender e com 

interface pouco amigável. Com relação a usabilidade o sistema usado é: 

     

1 – Fácil de entender 

e muito amigável 

2 – Fácil de entender 

e pouco amigável 

3 – Difícil de entender 

e muito amigável 

4 – Difícil de entender 

e pouco amigável. 

 4 2 0 0 

 * Uma pessoa não respondeu 
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7.  Em geral o usuário tem um conjunto de campos e um formato para as telas que desejaria 

encontrar em um sistema informatizado. Avalie o sistema Flux-BPL em relação a esta expectativa 

de 1 a 3 sendo 1 – Satisfaz completamente a expectativa e 3 não satisfaz a expectativa em absoluto. 

     

1 – O sistema satisfaz 

completamente minha expectativa e 

tem todos os campos e telas que eu 

acho importantes. 

2 – O sistema satisfaz  parcialmente 

minha expectativa e tem a maior 

parte dos campos e telas que eu 

acho importantes. 

3 –  O sistema  não satisfaz 

minha expectativa em 

absoluto e carece de muitos 

campos e telas que eu acho 

importantes. 

3 2 0 

*Duas pessoas não responderam 

   

Dos usuários que avaliaram o workflow de gestão de POP, 85% o consideraram fácil de ser 

acessado, entender e preencher. 71% consideraram que as atividades estavam completas, 

contendo os campos para todas as informações importantes. 

Em relação ao entendimento sobre os campos e o grau de dificuldade para compreendê-los, 

85% dos usuários consideraram o workflow razoável e tiveram dúvidas sobre alguns campos. 

Sobre o quão completo estavam as atividades e a necessidade de incluir alguns campos 57% 

consideraram que algumas alterações são necessárias para torná-lo mais adequado. 

No geral, 87% das pessoas consideraram o workflow fácil de entender e 57% o considerou 

muito amigável. 

Em relação a satisfação,  71% dos usuários se consideraram satisfeito com o workflow de 

gestão de POP.  

 

5.3.3. Resultado da Validação feita pelos Usuários do Workflow de Gestão de 

Equipamentos 

 

Os usuários inseriram dados no Workflow e responderam a pesquisa que questionou a 

satisfação dos mesmos quanto às características essenciais.  Oito pessoas responderam a 

pesquisa e o resultado foi o seguinte: 

  1.  O acesso ao sistema ou aos workflows foi feito por você utilizando navegador web e usuário e 

senha. Avalie o grau de dificuldade deste acesso de 1 a 5 de acordo com seu nível, sendo 1 muito 

fácil e 5 muito difícil. 

     1 - Muito Fácil 2- Fácil 3- Médio  4- Difícil 5- Muito Difícil 

2 4 2 0 0 
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2.  As avividades do Workflow  se referem as atividades de um processo ou experimento executado. 

Em relação à essas atividades você considerou o sistema 

     
1- Fácil de entender e Preencher  2- Fácil de entender e Difícil de 

Preencher 

3- Difícil de Entender e 

Preencher 

2 3 2 

*Uma pessoa não respondeu esta questão.  

 

  

3. Os campos para preenchimento nas atividades dos workflows se referem as informações relativas 

ao processo ou experimento sendo executado. Em relação aos campos para preenchimento você 

considera que os workflows estava : 

     

1 - Incompleto - Faltam muitos campos 

para informações importantes em muitas 

atividades 

2- Semi completo - Faltam 

poucos campos para informações 

importantes nas atividades 

3- Completo - Os campos 

para todas as informações 

importantes estão 

presentes em todas as 

atividades. 

1 5 2 

     
4. Em relação ao entendimento sobre os campos das atividades dos workflows avalie o grau de 

dificuldade para compreendê-los de 1-3, sendo 1 fácil e 3 difícil. Em relação aos campos para 

preenchimento você considera que o entendimento dos mesmos estava: 

     1 - Fácil - Os campos eram auto 

explicativos 

2 - Razoável - Tive dúvidas sobre 

alguns campos 

3 - Difícil - Tive 

dificuldades para entender 

1 6 1 

   

  

 5. Sobre o quão completo estava o workflow para o armazenamento das informações relativas ao 

processo ou experimento que o mesmo representa, você acha necessário a inclusão de algum campo 

ou atividade específica? 

     

1 - Não, os campos e atividades 

condizem com as necessidade do 

processo ou experimento representado. 

2 - Sim, algumas alterações são 

necessárias para torná-lo mais 

adequado ao processo ou 

experimento representado. 

3- O workflow  avaliado 

não se encaixa com a 

minha atividade principal 

e não posso avaliar se são 

necessários outros 

campos. 

1 7 0 
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6. Em relação a facilidade de uso e entendimento do sistema avalie o mesmo de 1 a 4 de acordo com 

a usabilidade sendo 1 fácil de entender e com interface muito amigável e 4 difícil de entender e com 

interface pouco amigável. Com relação a usabilidade o sistema usado é: 

     

1 – Fácil de entender 

e muito amigável 

2 – Fácil de entender 

e pouco amigável 

3 – Difícil de entender 

e muito amigável 

4 – Difícil de entender 

e pouco amigável. 

 1 2 4 0 

 * Uma pessoa não respondeu 

 

7.  Em geral o usuário tem um conjunto de campos e um formato para as telas que desejaria 

encontrar em um sistema informatizado. Avalie o sistema Flux-BPL em relação a esta expectativa 

de 1 a 3 sendo 1 – Satisfaz completamente a expectativa e 3 não satisfaz a expectativa em absoluto. 

     

1 – O sistema satisfaz completamente 

minha expectativa e tem todos os 

campos e telas que eu acho importantes. 

2 – O sistema satisfaz  

parcialmente minha expectativa e 

tem a maior parte dos campos e 

telas que eu acho importantes. 

3 –  O sistema  não 

satisfaz minha expectativa 

em absoluto e carece de 

muitos campos e telas que 

eu acho importantes. 

0 7 0 

* Uma pessoa não respondeu 

 

O acesso ao workflow foi considerado fácil ou muito fácil por 57% dos entrevistados. Em 

relação às atividades, 62% consideraram fácil de entender, porém difícil de preencher. 

Quando questionados sobre o quão completo estava o workflow 62% consideraram que faltam 

poucos campos para atividades importantes e 25% considerou completo. 

Em relação ao entendimento do workflow, 75% consideraram as atividades razoáveis e 87% 

concordaram que algumas alterações são necessárias para adequação ao processo.  

Em geral, sete dos oito entrevistados responderam que o workflow de gestão de equipamentos 

satisfaz parcialmente suas expectativas e possui a maior parte dos campos e telas que os 

usuários julgam importante. 

 

5.3.4.  Resultado da Validação feita pelos Usuários do Workflow de Gestão de 

Substância Teste e de Referência 

 

Os usuários inseriram dados no Workflow e responderam a pesquisa que questionou a 

satisfação dos mesmos quanto às características essenciais. Dez pessoas responderam a 

pesquisa e o resultado foi o seguinte: 
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  1.  O acesso ao sistema ou aos workflows foi feito por você utilizando navegador web e usuário e senha. 

Avalie o grau de dificuldade deste acesso  de 1 a 5 de acordo com seu nível, sendo 1 muito fácil e 5 muito 

difícil. 

     1 - Muito Fácil 2- Fácil 3- Médio  4- Difícil 5- Muito Difícil 

4 5 1 0 0 

 

 

 

 

   
2.  As atividades do Workflow se referem as atividades de um processo ou experimento executado. Em 

relação à essas atividades você considerou o sistema 

     
1- Facil de entender e Preencher  2- Fácil de entender e Difícil de 

Preencher 

3- Difícil de Entender e 

Preencher 

5 5 0 

     

3. Os campos para preenchimento nas atividades dos workflows se referem as informações relativas ao 

processo ou experimento sendo executado. Em relação aos campos para preenchimento você considera 

que os workflows estavam: 

     

1 - Incompleto - Faltam muitos campos 

para informações importantes em muitas 

atividades 

2- Semi completo - Faltam poucos 

campos para informações 

importantes nas atividades 
3- Completo - Os campos 

para todas as informações 

importantes estão presentes 

em todas as atividades. 

2 3 5 

 

 

  4. Em relação ao entendimento sobre os campos das atividades dos workflows avalie o grau de 

dificuldade para compreendê-los de 1-3, sendo 1 fácil e 3 difícil. Em relação aos campos para 

preenchimento você considera que o entendimento dos mesmos estava: 

     1 - Fácil - Os campos eram auto 

explicativos 

2 - Razoável - Tive dúvidas sobre 

alguns campos 

3 - Difícil - Tive 

dificuldades para entender 

0 10 0 
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5. Sobre o quão completo estava o workflow para o armazenamento das informações relativas ao 

processo ou experimento que o mesmo representa você acha necessário a inclusão de algum campo ou 

atividade específica? 

     

1 - Não, os campos e atividades condizem 

com as necessidade do processo ou 

experimento representado. 

2 - Sim, algumas alterações são 

necessárias para torná-lo mais 

adequado ao processo ou 

experimento representado. 

3- O workflow  avaliado não 

se encaixa com a minha 

atividade principal e não 

posso avaliar se são 

necessários outros campos. 

5 5 0 

     6. Em relação a facilidade de uso e entendimento do sistema avalie o mesmo de 1 a 4 de acordo com a 

usabilidade sendo 1 fácil de entender e com interface muito amigável e 4 difícil de entender e com 

interface pouco amigável. Com relação a usabilidade o sistema usado é: 

     

1 – Fácil de entender e 

muito amigável 

2 – Fácil de entender e 

pouco amigável 

3 – Difícil de entender 

e muito amigável 

4 – Difícil de entender e 

pouco amigável. 

 4 3 2 0 

 *Uma pessoa não respondeu 

 

 

  7.  Em geral o usuário tem um conjunto de campos e um formato para as telas que desejaria encontrar 

em um sistema informatizado. Avalie o sistema Flux-BPL em relação a esta expectativa de 1 a 3 sendo 1 

– Satisfaz completamente a expectativa e 3 não satisfaz a expectativa em absoluto. 

     

1 – O sistema satisfaz completamente 

minha expectativa e tem todos os campos 

e telas que eu acho importantes. 

2 – O sistema satisfaz  parcialmente 

minha expectativa e tem a maior 

parte dos campos e telas que eu 

acho importantes. 

3 –  O sistema  não satisfaz 

minha expectativa em 

absoluto e carece de muitos 

campos e telas que eu acho 

importantes. 

4 4 1 

*Uma pessoa não respondeu 

 

O acesso ao workflow de gestão de substância teste e de referência foi considerado fácil ou 

muito fácil por 90% dos usuários. 

Referente às atividades do processo, todos os usuários consideraram o workflow fácil de 

entender, porém 50% consideraram o workflow difícil de preencher. Os campos para 

preenchimento foram considerados completos ou semi completos por 80% dos usuários. 

De forma unânime os usuários consideraram que o workflow de Gestão de POP possui um 

grau de dificuldade razoável. 
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Na questão que se refere o quão apropriado este workflow, 50% dos usuários considerou os 

campos e as atividades condizente com o processo representado e 50% concordaram que 

algumas alterações são necessárias para torná-lo mais adequado. 

Referente à facilidade de entendimento 70% dos usuários consideraram o workflow fácil de 

entender e 60% o consideraram muito amigável. 

O workflow satisfez completa ou parcialmente a 80% dos usuários entrevistados. 

   

6.  DISCUSSÃO 
  

Os workflows desenvolvidos neste trabalho estão em consonância com os princípios de BPL, 

entretanto para uma IT obter o reconhecimento se faz necessário o cumprimento de outros 

requisitos determinados na BPL. Os Princípios das Boas Práticas de Laboratório constituem  

um sistema de gestão da qualidade que apoia diretamente, mas não se limita a estudos 

realizados in vitro que, como dito anteriormente, são de grande importância para o 

desenvolvimento da Biotecnologia no mundo, bem como o auxílio da preservação do meio 

ambiente. A motivação deste trabalho se deu pela necessidade do Laboratório de 

Biotecnologia do INMETRO – LABIO, adequar seus ensaios de citotoxicidade e outros 

métodos alternativos aos princípios de BPL, visando a rastreabilidade, consistência e 

confiabilidade dos ensaios para o atendimento de indústrias de cosméticos e fármacos que 

desenvolvem produtos neste sistema de gestão (MCTI, 2015).  

Iniciamos o trabalho com o intuito de auxiliar diferentes tipos de Instalações de Teste a 

implantar BPL, pois ao fazer um levantamento de dados, concluímos que os LIMS 

disponíveis no mercado, são onerosos e nem sempre atendem as necessidades dos 

laboratórios, resultando numa relação custo x benefício questionável (RAPHAELLI, 2015)  

Em parceria com o Laboratório de Universalização do Acesso (LUAR) da UFMG, surgiu a 

oportunidade de construir um conjunto de fluxos de trabalho (worflows) condizente com os 

Princípios de BPL utilizando ferramentas gratuitas e de código aberto e que poderiam ser 

aplicados a qualquer LIMS que carregasse arquivos XML. Esses os workflows oferecem uma 

alternativa versátil, que permite fazer mais facilmente alterações quando necessárias, sendo 

flexíveis, adaptáveis e financeiramente acessíveis.   

Diversas reuniões foram realizadas para avaliar os requisitos das norma a serem abordados e 

especificar cada workflow objeto deste trabalho (“Gestão de Equipe e Responsabilidades”, 

“Gestão de Procedimentos Operacionais Padrão”, “Gestão de Equipamentos” e “Gestão de 

Substâncias Teste e de Referência”). Durante estas discussões foi possível identificar 
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pequenas divergências de interpretações dos princípios das BPLs.   Neste caso, foi utilizada a 

experiência da especialista da CGCRE (Elisa Rosa dos Santos) para chegarmos a uma 

conclusão final para elaboração destes workflows. Assim, concluimos que apesar dos 

princípios de BPL serem simples em leitura, a interpretação pode ser divergente de acordo 

com o grau de experiência nesse sistema de gestão que os gerentes das ITs possuem e, por 

isto, percebemos também a necessidade que esses gestores sentem de contratar consultorias 

para a implementação. Outro fator importante identificado em alguns artigos, como problema 

enfrentado para implementação de BPL, é a adaptação do pessoal ao novo sistema da 

qualidade. (RODRIGUES et al., 2012); (MARIA; BARRAL; OLIVEIRA, 

2012)(BRUNETTI, 2002). Para a implementação das BPL é necessário o esforço de toda a 

equipe e o treinamento e capacitação de todos os envolvidos.  

Com base nos requisitos das BPL e nas discussões feitas entre as equipes da DIMAV e 

CGCRE, foram especificados os primeiros workflows para avalição de usuários. Esta etapa de 

validação gerou criticas e comentários:  

- O workflow de Equipes e Responsabilidades atendeu em grande parte a expectativa dos 

usuários, que tiveram facilidade de acessar e preencher. Faltavam poucas informações 

importantes para 55% dos usuários sugeriram as alterações basicamente em layout e 

configurações.  

- O workflow de POPs também atendeu as expectativas dos usuários. Os pontos que 

necessitaram de maiores alterações estavam relacionados à clareza dos campos, sendo 

necessário inserir balões de exemplos e explicações dos campos.  

- O workflow de Equipamentos foi considerado pelos usuários de fácil acesso, entretanto os 

testadores tiveram dificuldade de entender a organização do processo. Este workflow satisfez 

parcialmente os usuários e, segundo eles, possuia a maior parte das “telas importantes”. As 

mudanças solicitadas compreendiam a ordem das atividades executadas, que foram alteradas 

para melhor comodidade do usuário.  

- O workflow de equipamentos atendeu de forma mais eficiente aos usuários, sendo 

considerado completo, fácil de entender e preencher.  

Em todos os workflows foram sugeridos mudanças básicas (trocar campo de lugar, reorganizar 

atividade, inserir balões explicativos, e outros) que não interferem nos campos principais 

sugeridos na análise de requisitos. Todas as sugetões foram acatadas pela equipe de 

desenvolvedores e os sitema recebeu as modificações indicadas antes da liberação para 

utilização e divulgação. Hoje, os workflows desenvolvidos neste trabalho oferecem modelos 
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que podem ser preenchidos de forma simples e objetiva, fazendo com que os usuários tenham 

mais facilidade no acompanhamento das atividades e menos resistência ao sistema.  

Para o desenvolvimento deste trabalho, mesmo com formação em biologia e sem formação na 

área das Ciências da Informação, não nos foi difícil acompanhar a capacitação no uso do 

Together Workflow Editor e do sistema FLUX®. Com isto, a construção do LIMS para nosso 

laboratório com base nas BPL nos foi facilitada e nos permitirá fazermos as alterações que 

sejam necessárias ao longo do tempo. Esperamos que esta seja a experiência dos laboratórios 

que adotem estes workflows.  

  



70 
 

 

 

7. CONCLUSÕES 

 

Foram desenvolvidos neste trabalho os workflows em consonância com BPL para 

atendimento aos requisitos de gestão de Equipes e Responsabilidades, Equipamentos, 

Procedimentos Operacionais Padrão e Substância Teste e de Referência para facilitar a adesão 

aos princípios de BPL. Através da análise destes princípios, pode-se concluir que cada 

instalação de teste possui estudos específicos de diferentes amostras, por isso, um workflow 

único construído com o objetivo de registrar os dados brutos dos ensaios, não seria flexível o 

bastante para atender diversos laboratórios.   Assim, a proposta de construir um conjunto de 

workflows para atender a esta demanda vem suprir uma necessidade importante em relação à 

adesão aos princípios BPL. Instalações de teste que não possuem sistemas informatizados, 

podem utilizar as análises dos princípios como base para a organização/gerenciamento de 

documentos e construção de formulários para registros, mas com limitações como as já 

discutidas anteriormente. Este estudo levantou as características que melhor se adéquam as 

BPL na construção de um sistema computacional de apoio, as quais foram confirmadas 

através da avaliação de uma especialista da CGCRE e testes com usuários inserindo dados 

reais. Através da incorporação dos XPDLs dos workflows a um LIMS os processos elaborados 

neste trabalho possuem as informações necessárias para gerar relatórios que permitem 

acompanhar o desenvolvimento das atividades da IT, bem como, auditorias e inspeções 

facilitando a adesão as BPLs e tornando o processo mais rápido e eficiente. 

A pesquisa realizada neste trabalho com as Instalações de Teste (ITs) mostrou que existe uma 

dificuldade para implementação dos Princípios de Boas Práticas de Laboratório 

principalmente quanto à adaptação dos envolvidos. Quando questionados sobre a facilidade 

de adaptação do pessoal, todos tiveram “dúvidas consideráveis” ou “muitas dúvidas”. A 

necessidade de contratação de consultoria pela maioria das ITs durante a implementação 

indica que não havia um profissional com conhecimento específico dos princípios na equipe. 

Existiu ainda dificuldade em obter LIMS que se adequasse às BPL pois, mesmos as duas ITs 

que possuíam LIMS implementado não tiveram o sistema aprovado pelos inspetores como 

única forma de registro, fazendo com que as ITs mantivessem os arquivos físicos além dos 

backups dos dados informatizados. Isto seria desnecessário num sistema em consonância com 

BPL.    

Com base nas BPL, foram especificados os workflows para “Gestão de Equipe e 

Responsabilidades”, “Gestão de Procedimentos Operacionais Padrão”, “Gestão de 
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Equipamentos” e “Gestão de Substâncias Teste e de Referência”. Após testes com usuários, 

estes workflows foram validados e liberados para utilização e divulgação. 
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APENDICE  1  – PLANO DE VALIDAÇÃO 
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APENDICE 2 – INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DOS 

FORMULÁRIOS ELETRÔNICOS 

 

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DO WORKFLOW DE GESTÃO DE EQUIPES E 

RESPONSABILIDADES 

Dados Gerais 

Foto Inserir uma foto 3x4 escaneada no arquivo de imagem 

Registro Este número é inserido automaticamente pelo sistema fornecendo uma 

rastreabilidade do Registro do determinado profissional  

Nome Completo Nome completo do profissional que esta sendo cadastrado 

Data de Nascimento Data, mês e ano do nascimento.  

Nacionalidade País de Origem 

Cor ou Raça De acordo com a lei 12.228 de 2010 do Estatuto de Igualdade Racial o campo 

cor ou raça deve ser preenchido e autodeclarável 

Estado Civil Selecionar o estado no qual se encontra (Solteiro, Casado, Divorciado ou 

Viúvo). 

Numero do RG Número do Registro Geral 

Órgão Expedidor Órgão Expedidor do Registro Geral 

Cópia do RG Inserir um arqui um arquivo escaneado do RG (Preto e Branco) 

CPF Número do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) 

Cópia do CPF Inserir um arqui um arquivo escaneado do CPF (Preto e Branco) 

Endereço Inserir o Endereço no qual o cadastrado reside 

Contato Preencher os campos com o máximo de contatos possíveis 

Saúde e Emergência 

Tipo Sanguíneo Selecionar A++, A-, AB++, AB-,B+,B-,O+ ou O- 

Tabela de Vacinação 

Vacina  Nome da Vacina que foi aplicada 

Data da Ultima dose Data da Aplicação da Vacina 

Data da Próxima dose Data em que será necessária a reaplicação da vacina dada pelo agente de saúde 

 Tabela de Teste Sorológico 

Agente Nome do agente patológico no qual foi testado 

Data da Realização Dia da realização do exame 

Resultado Preencher com "Reagente" ou "Não Reagente" 

Tabela de Alergias 

Sim/Não Neste campo deve-se selecionar se o cadastrado possui ou não alergia e caso 

haja deve ser especificado no campo "Quais" Se sim, Quais? 

Tabela de Contato de Emergência 

Nome  Inserir os nomes da pessoa no qual é capaz de auxiliar em caso de possíveis 

acidentes 

Parentesco Relação pessoal com o cadastrado 

Telefone Número do telefone do respectivo contato de emergência 

Formação Acadêmica 

Curso Técnico 

Para cada Modalidade listada ao lado informar os requisitos abaixo 

Graduação 

Mestrado 

Doutorado 

Pós-Graduação 

Área de Formação Título do curso 

Instituição Nome da Instituição no qual o curso foi realizado 

Data de Conclusão 
Incluir a data da conclusão de acordo com o documento comprobatório de 

finalização do curso (Diploma ou certificado) 
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Arquivo do 

Certificado/Diploma 

Arquivo em formato de imagem do documento que comprova a finalização do 

curso 

Qualificação 

Curso Título do curso  

Tipo Preencher com "Prático", "Teórico" ou "Teórico-Prático". 

Carga Horária Número de horas o qual o curso compreende 

Instituição Nome da Instituição no qual o curso foi realizado 

Status Preencher com "Concluído", "Previsto" ou "Em andamento" 

Obrigatório Preencher "Sim" ou "Não", tendo como base que para IT o determinado curso 

é obrigatório ou não. 

Interno ou Externo Preencher com "Interno" caso o curso seja oferecido na IT ou "Externo" caso 

seja oferecido por outras instituições 

Funções e Responsabilidades 

Vínculo com a Instituição Cargo exercido na Instituição 

Tipo de Vínculo Vínculo com a Instituição (Bolsista, Servidor, Terceirizado,Contratado, 

Estagiário e Funcionário, por exemplo) 

Órgão Financiador Em caso de Bolsista, preencher a instituição que financia a bolsa 

Data do Início Data de Início do Vínculo com a IT 

Data do Fim Data do Fim do Vínculo com a IT 

Função em BPL Selecionar as funções no qual o cadastrado 

Identificação do Plano de 

Estudo 

Número que identifica de forma inconfundível o plano de estudo 

Data de Início – Fim Data mês e ano da atividade exercida no estudo 

Função Referente ao Plano 

de Estudo 

Funções em BPL que serão exercidas pelo cadastrado no plano de estudo 

Atividades Realizadas Descrição de todas as atividades realizadas no determinado plano de estudo 

 

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO WORKFLOW DE GESTÃO DE POP 

Cadastro do POP 

N° de Identificação do POP 
Número que unívoco de identificação do Procedimento Operacional 

Padrão 

Título Preencher com o título que identifica o POP 

Versão Colocar neste campo o número da versão do POP 

Revisão 
Inserir o numero da revisão do POP (Caso não haja revisões inserir 

00) 

Descrição Descrever o Objetivo do POP 

Setor de Aplicação 
Setor, área, laboratório ou estudo no qual o Procedimento deve ser 

executado 

Documentos Suplementares 
Documentos utilizados como auxílio na execução ou entendimento 

do POP 

Data da Aprovação Data em que foi aprovado para uso 

Elaborador Nome do(s) Responsável (eis) pela Elaboração 

Revisor Nome do(s) Responsável (eis) pela Revisão 

Aprovador Nome do(s) Responsável (eis) pela Aprovação 

Responsável pela Vigência Pessoa ou Setor responsável por disponibilizar os POPs 

Próxima Revisão Data prevista para próxima revisão 

Localização Física do documento 
Local (Armário, Arquivo, Pasta e outros) do POP original impresso e 

assinado. 

Arquivo Atributo destinado ao upload do POP 
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Status 
Selecionar "Liberado", "Em Revisão", "Obsoleto", "Cancelado" ou 

"Aguardando Aprovação”. 

Revisão 

Título Preencher com o título que identifica o POP 

Versão Colocar neste campo o número da versão do POP após a revisão 

Revisão Colocar neste campo o número da revisão do POP 

Descrição Descrever o Objetivo do POP 

Setor de Aplicação 
Setor, área, laboratório ou estudo no qual o Procedimento deve ser 

executado. 

Documentos Suplementares 
Documentos utilizados como auxílio na execução ou entendimento 

do POP 

Data da Aprovação Data em que a revisão foi aprovada 

Elaborador Nome do Elaborador inicial 

Revisor Nome do(s) Responsável (eis) pela Revisão 

Aprovador Nome do(s) Responsável (eis) pela Aprovação 

Responsável pela Vigência Pessoa ou Setor responsável por disponibilizar os POPs 

Próxima Revisão Data prevista para próxima revisão 

Arquivo Atributo destinado ao upload do POP revisado 

Localização Física do documento 
Local (Armário, Arquivo, Pasta e outros) do POP original impresso e 

assinado. 

Descrição das Alterações 
Descrever os dados que foram alterados do POP anterior para o 
POP revisado 

Status 
Selecionar "Liberado", "Em Revisão", "Obsoleto", "Cancelado" ou 

"Aguardando Aprovação”. 

 

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DO WORKFLOW DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS 

Cadastro do Equipamento 

Identificação do 

Equipamento 
Identificação gerada automaticamente para identificação do equipamento 

Patrimônio Caso a instalação já possua uma organização relacionada a patrimônio, 

preencher com esta identificação. 

Modelo Preencher com o número que é dado pelo fabricante 

Série Preencher com o número que é dado pelo fabricante 

Fabricante Nome da Empresa Fabricante do Equipamento 

Código Preencher com o número do código que é dado pelo fabricante 

Arquivo do Manual Carregar o manual do equipamento 

Fonte Financiadora* Preenchimento opcional (a IT define se utiliza ou não este campo) 

 Características do Equipamento 

Dimensões 
Preencher os dados do Equipamento, normalmente essas informações vem 

descritas nos seus manuais. 
Peso 

Voltagem 

Plug Formato do conector de energia da tomada 

Restrições Caso haja alguma restrição referente aos cuidados para o bom 

funcionamento do equipamento preencher neste campo 

Acessórios Necessários para 

Instalação 
Descrever os acessórios, equipamentos, chaves, peças e outros, necessários 

para instalação do Equipamento. 

Peças Sobressalentes Peça pertencente ao equipamento, que não foi instalada ou não foi 

necessária à utilização. Preencher com a descrição da peça e se possível à 

localização do Armazenamento. 
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 Condições Ambientais 

Temperatura 

Esses campos são destinados ao preenchimento das condições ambientais 

necessárias para instalação do Equipamento, deve ser preenchido com os 

níveis ideais para o equipamento, caso não haja restrições, preencher com 

"não se aplica”. 

Umidade 

Vibração 

Campo Eletromagnético 

Luminosidade 

Consumo Energético 

Gases 

Água 

Esgoto 

Partículas 

Instalação 

Data Dia, mês e ano no qual o equipamento foi instalado. 

Responsável pela Instalação Responsável do laboratório que acompanhou e/ou instalou o equipamento. 

Local 

Laboratório 

Preencher com os dados referentes ao local onde o equipamento foi 

instalado. 

Setor 

Divisão 

Sala 

Chegada do Equipamento ou Reinstalação 

Local de Origem Em caso de Reinstalação o local de onde o equipamento foi retirado 

Motivo Motivo no qual o equipamento necessitou de reinstalação 

Status do Equipamento 

Responsável pelo 

Equipamento 
Nome do Responsável pelo equipamento na Instalação de Teste 

Arquivo do Manual Fazer o upload do arquivo 

POP  Procedimento Operacional Padrão do Equipamento 

Status do Equipamento Selecionar a opção "Em uso”, "Manutenção”, "Com defeito” ou "Sem 

condições de Utilização”. 

Data do Início Data no qual iniciou o determinado status 

Data do Fim Data no qual finalizou o determinado status 

Manutenção 

Tipo Selecionar "Inspeção" ou "Manutenção" 

Motivo Selecionar "Rotina", "Preventiva” ou "Reparo”. 

Data Dia, mês e ano da manutenção realizada. 

Hora Horário no qual a manutenção foi realizada 

Considerações finais Comentários pertinentes à manutenção 

Responsável pela 

Manutenção 
Nome da Pessoa que efetuou a manutenção 

Calibração 

Data Dia, mês e ano da calibração realizada. 

Número do Certificado Numero do Certificado Emitido pela Empresa de Calibração 

Responsável pela Calibração Nome do Responsável pela calibração 

Considerações finais Comentários pertinentes à calibração 

Próxima Calibração Dia, mês e ano da Próxima Calibração recomendada. 

Arquivo Fazer o upload dos arquivos pertinentes à calibração 

Verificação 

Atividades Realizadas Descrição do que foi avaliado na verificação 

Data  Dia, mês e ano da verificação. 

Responsável pela 

Verificação 
Nome da Pessoa que efetuou a verificação 

POP  Identificação do POP utilizado na verificação 

Considerações finais Comentário referente ao que foi verificado 

Registro de Utilização 
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Data Dia no qual o equipamento foi utilizado 

Hora Hora no qual o equipamento foi utilizado 

POP  Numero de identificação do POP que foi base para utilização do 

equipamento 

Responsável Nome do Usuário 

Observação Outros comentários pertinentes 

Limpeza 

Característica da Limpeza Preencher com "Crítica" ou "Rotina" 

POP  Número do POP no qual a limpeza foi baseada 

Data Dia, mês e ano da limpeza realizada. 

Hora Horário no qual a limpeza foi realizada 

Responsável Responsável pela limpeza 

Observação Outros comentários pertinentes à limpeza 

Ocorrência 

Identificação da Ocorrência 

(ID) 
É gerada automaticamente uma identificação da determinada ocorrência 

Data Dia, mês e ano do ocorrido. 

Hora Horário da ocorrência 

Comentário Descrever o que foi sucedido com detalhes 

Responsável Responsável pelo registro da ocorrência 

 

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DO WORKFLOW DE GESTÃ DE SUBSTÂNCIAS TESTE E 

DE REFERÊNCIA 

Recebimento 

Id do Recebimento Preenchimento automático do sistema 

POP do Recebimento Preencher com o Título e Número de Identificação do POP 

Entrega 

Responsável Pela Entrega Nome, Empresa e Telefone do Responsável pela entrega. 

Responsável Pelo Recebimento Nome, Laboratório, setor, telefone e e-mail do responsável pelo 

recebimento 

Data da Entrega do Material Dia, mês e ano no qual o material foi entregue 

Data da Entrega do 

Recebimento 

Dia, mês e ano no qual o material foi recebido 

Modo de Entrega Selecionar "Pessoalmente", "Por Correio", "Via Transportadora" ou 

"outros" caso selecione a ultima opção deve-se especificar 

Acondicionamento na Chegada 

(Remetente) 

Selecionar "Temperatura Ambiente", "Nitrogênio", "Gelo Seco", 

"Resfriado" ou "outros" caso selecione a ultima opção deve-se especificar. 

Arquivos Campo destinado ao upload de documentos. 

Notas Campo destinado a observações pertinentes. 

Dados da Substância 

Id da Substância Preenchimento automático do sistema 

Data do Cadastro Dia, mês e ano no qual a substância foi cadastrada 

Responsável pelo Cadastro Nome, Laboratório, setor, telefone e e-mail do responsável pelo Cadastro 

Descrição da Substância 

Nome da Substância Nome mais utilizado comumente conhecido 

Código/CAS Código de Identificação da Origem / Identificação Universal de Produtos 

Químicos 

Documentos da Substância Fazer o upload dos arquivos de origem da substância 

MSDS/FISPQ Fazer o upload da ficha de informação de segurança do produto 

Tipo de Material Selecionar uma das opções "Líquido","Solido","Pó","Pastoso" ou "outros". 

Selecionando a ultima opção deve-se especificar.  
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Apresentação do Material Recipientes e Quantidades Recebidas (Ex.: Três tubos de 50 ml) 

Quantidade Descrever a quantidade total em volumes, massa, números ou outros. 

Data de Validade Data de valia, utilidade ou viabilidade da substância  

Recomendações/Cuidados  

Evidência de Caracterização 

Foi Recebido Arquivo com 

Evidência de Caracterização? 

Selecionar "Sim" ou "Não" 

Arquivo Caso tenha recebido, fazer upload do arquivo 

Observação Comentários Pertinentes à Evidência de Caracterização 

Tipo de Substância 

Substância Teste/ de 

Referência/Outros 

(Especificar) 

Selecionar a opção no qual a substância recebida se encaixa 

Substância Teste 

Patrocinador Preencher o Registro com Nome do Solicitante, Empresa ou Instituição, 

Departamento, endereço e contato. 

Substância de Referência 

Fabricante Preencher o Registro com Nome do Solicitante, Empresa ou Instituição, 

Departamento, endereço e contato. 

Armazenamento 

POP do Armazenamento Preencher o Registro com o Título e a Identificação do POP 

Faixa de Temperatura (MIN-

MAX) 

Inserir a faixa de temperatura no qual a substância foi armazenada. 

Local do Armazenamento Preencher com os dados do local onde a substância foi armazenada 

(Patrimônio da geladeira, identificação da Caixa ou Estante, por exemplo). 

Recipiente Descrição da quantidade e da característica do Recipiente armazenado (ex.: 

Um frasco de 500 ml, Cinco tubos de 15 ml) 

Quantidade Total Armazenada Descrever a quantidade total em volumes, massa, números ou outros. 

Data Dia, mês e ano no qual a substância foi armazenada no determinado local 

definido acima. 

Responsável pelo 

Armazenamento 

Preencher o Registro com Nome do Solicitante, Empresa ou Instituição, 

Departamento, endereço e contato. 

Arquivo Adicional Campo destinado ao upload de documentos. 

Notas Inserir informações adicionais pertinentes ao armazenamento 
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APENDICE 3 – MODELOS DE RELATÓRIO PRODUZIDO PELO 

FLUX® 
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APENDICE 4 – FORMULÁRIO ELETRONICO UTILIZADO PARA 

PESQUISA DE IMPLEMENTAÇÃO DE BPL E DE LIMS NAS 

INSTALAÇÕES DE TESTES DO BRASIL 
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ANEXO 1 - NIT-DICLA-038 – APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DE BPL 

EM SISTEMAS INFORMATIZADOS 
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ANEXO 2 – SISTEM DE PERMISSÕES FLUX® 
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GLOSSÁRIO 

 

Atividade – Conjunto de atributos necessários para um determinado processo. 

 

Atributo – São campos para preenchimento necessários para execução da atividade.  

 

Árvore – É o processo definido por atividades. 

 

Processo – É sequência contínua das atividades que se reproduzem com certa regularidade. 

 

Instalação de teste -  é um conjunto de pessoas, local, instalações e equipamentos necessários 

para conduzir o estudo de saúde não-clínico e de segurança do meio ambiente. 

 

Gerência da Instalação de Teste - é(são) a(s) pessoa(s) que tem autoridade e 

responsabilidade formal pela organização e funcionamento da Unidade Operacional de acordo 

com os Princípios das Boas Práticas de Laboratório. 

 

Diretor de Estudo -  é a pessoa responsável pela condução geral do estudo BPL. 

 

Pesquisador Principal - é um indivíduo que, para um estudo multi-site (conduzido em mais 

de um local), representa o Diretor de Estudo e tem responsabilidades definidas para as fases 

por ele delegada. 

 

Procedimentos Operacionais Padrão - são procedimentos documentados os quais 

descrevem como conduzir testes ou atividades não especificadas em detalhes no Plano de 

Estudo ou métodos de ensaio. 

 

Substância de Referência - (“item de controle”) é qualquer item usado para prover uma base 

de comparação com a substância teste. 

 
Substância teste - é o objeto sob investigação em um estudo.  
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Lote - é uma quantidade específica de uma substância teste ou substância de referência 

produzida durante um ciclo definido de fabricação, de tal maneira que tenha características 

uniformes e possa ser indicado como tal. 

 

Estudo - Estudo não clínico de segurança ambiental e a saúde, daqui a diante referido 

simplesmente como “Estudo” é um experimento ou conjunto de experimentos nos quais uma 

substância teste é examinada sob condições laboratoriais ou no meio ambiente para obter 

dados sobre suas propriedades e/ou sua segurança, com o objetivo de submissão às 

autoridades regulamentadoras apropriadas.  

 

Dados brutos - são todos os registros originais e documentos, ou cópias fiéis destes, 

resultantes das observações originais e atividades de um estudo. 

 

Sistema – Dependendo do contexto pode se referir ao sistema da qualidade em BPL ou a um 

sistema informatizado. 
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LISTA DE ABREVIATURAS 

 

BPL - Boas Práticas de Laboratório  
 
Cgcre - Coordenação Geral de Acreditação  
 
CAS - Chemical Abstract Service  
 
DE - Diretor de Estudo  
 
Dicla - Divisão de Acreditação de Laboratórios 
  
GQ - Garantia da Qualidade  
 
GIT Gerente da Instalação de Teste  
 
Inmetro Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia  
 

IT - Instalação de Teste  

 
LABIO – Laboratório de Biotecnologia do Inmetro. 
 
OECD - Organization for Economic Cooperation and Development  
 
OCDE - Organização para Cooperação Econômica e Desenvolvimento  
 
POP- Procedimento Operacional Padrão  
 
PP - Pesquisador Principal  

 

 


