
 

 

 

 

FAVOR ENCAMINHAR AO DIRETOR DO LABORATÓRIO 
 

Vamos ACREDITAR em 2020? 
 

Circular 004/2020 
Prezado(a) Dr(a). 

 
A Acreditação é a certificação da qualidade para laboratórios de análises clínicas e quando o 

diretor do laboratório toma a decisão por esse processo, ele faz uma escolha: mudar para melhor!  
 
A adequação aos requisitos estabelecidos pela certificadora preconiza, em termos gerais, à 

padronização, controle e rastreabilidade de todos os processos técnicos e administrativos do 
laboratório. O Sistema Nacional de Acreditação (SNA-DICQ) é a certificadora patrocinada pela 
Sociedade Brasileira de Análises Clínicas (SBAC). 

 
É necessário elaborar os documentos do Sistema de Gestão da Qualidade, que é uma fase 

bem trabalhosa, mas o software PNCQ Gestor auxilia o laboratório a elaborar, organizar e 
controlar toda a documentação. São mais de 80 modelos de documentos elaborados para um 
laboratório hipotético, em Word, para que os laboratórios utilizem como modelo e adaptem à sua 
realidade. Também permite criar pastas e importar documentos próprios e a rastreabilidade de todas 
as atividades dos usuários é garantida através de relatórios. 

 
O PNCQ convida seu laboratório a implantar um Sistema de Gestão da Qualidade com o 

software e curso PNCQ GESTOR, para solicitar a Acreditação pelo SNA-DICQ. 
 
O software é fornecido aos participantes do Curso Preparação do Laboratório para 

Implantação de um Sistema de Gestão da Qualidade – PNCQ Gestor e Formação de Auditores 
Internos, que em 2020 será realizado em todas as regiões do Brasil – veja a seguir a programação. 

 
No Curso, os Assessores Científicos e Consultores em Sistema de Gestão da Qualidade do 

PNCQ oferecerão seus conhecimentos para auxiliar você a implantar um SGQ no seu laboratório e 
assim alavancar a Acreditação pelo SNA-DICQ. São dois dias inteiros muito produtivos, incluindo 
exercícios práticos com o software e discussões dos requisitos do Manual do DICQ – 7ª ed, de 
acordo com a norma NBR ISO 15.189:2015. 

 
 
 



 

 

 

 
 
O investimento para Laboratórios Participantes do PNCQ é de R$ 1.800,00 e pode ser 

parcelado em até 10 vezes sem juros, incluindo as parcelas nos boletos mensais do PRO-EX. Para 
Laboratórios Não Participantes do PNCQ o valor é de R$ 2.100,00 à vista. O investimento inclui: 

 
• Software PNCQ Gestor, materiais didáticos e certificado; 
• Curso de 2 dias para até* 2 profissionais do seu laboratório; 
• Consultoria por e-mail após o curso para esclarecer dúvidas; 
• Incentivos financeiros (descontos) na Auditoria de Acreditação pelo SNA-DICQ. 

*Se forem inscritas mais de 2 pessoas, pagará apenas R$ 300,00 por cada profissional adicional. 
 
Escolha abaixo a sua turma e inscreva-se em nosso site. 

 

Março 
 

12 e 13 – Salvador/BA 
 

19 e 20 – Juiz de Fora/MG 

Junho 
 

12 e 13 – Fortaleza/CE 
(Pré 47o CBAC) 

 
25 e 26 – Curitiba/PR 

Setembro 
 

10 e 11 – João Pessoa/PB 
 

24 e 25 – São Paulo/SP 

Abril 
 

2 e 3 – Porto Alegre/RS 
 

15 e 16 – Campinas/SP 
(Pré III CONGIPLAB) 

Julho 
 

9 e 10 – Porto Velho/RO 
 

23 e 24 – Florianópolis/SC 

Outubro 
 

1 e 2 – Foz do Iguaçu/PR 
 

22 e 23 – Vitória/ES 

Maio 
 

14 e 15 – Rio de Janeiro/RJ 
 

21 e 22 – Belo Horizonte/MG 

Agosto 
 

12 e 13 – São Lourenço/MG 
(Pré 10o Sul Mineiro) 

 
27 e 28 – Brasília/DF 

Novembro 
 

5 e 6 – Teresina/PI 
 

26 e 27 – Cuiabá/MT 

 
Para obter mais informações, entre em contato: 21 2569-6867 ou pncq@pncq.org.br. 
 
Cordialmente, 

 
Dr. Francisco Edison Pacifici Guimarães 
Superintendente do PNCQ  


