
Nº da inscrição: ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXCELÊNCIA NO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DE 

MINAS GERAIS – O CAMINHO PERCORRIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoria: 2 

 

 

 

 

 

 

Belo Horizonte 

10/10/2008 

 



 3 

SUMÁRIO 

 

RESUMO 3 

INTRODUÇÃO 4 

1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ANTERIOR 6 

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 8 

2.1. OBJETIVOS QUE SE PROPÔS E RESULTADOS VISADOS 8 

2.2. PÚBLICO-ALVO DA INICIATIVA 8 

2.3. CONCEPÇÃO E TRABALHO EM EQUIPE 9 

2.4. AÇÕES E ETAPAS DA IMPLEMENTAÇÃO 10 

3. RECURSOS UTILIZADOS 13 

3.1. DESCRIÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS, FINANCEIROS, 

MATERIAIS, TECNOLÓGICOS 13 

4. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL 13 

4.1. MECANISMOS OU MÉTODOS DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

DE RESULTADOS E INDICADORES UTILIZADOS 13 

4.2. RESULTADOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS 

CONCRETAMENTE MENSURADOS 14 

5. LIÇÕES APRENDIDAS 23 

5.1. SOLUÇÕES ADOTADAS PARA A SUPERAÇÃO DOS PRINCIPAIS 

OBSTÁCULOS ENCONTRADOS 25 

CONCLUSÃO 26 

REFERÊNCIAS 27 

 

 

 



 4 

RESUMO 

 

Este trabalho apresenta uma experiência bem sucedida de implantação do Sistema de 

Gestão da Qualidade no Instituto Octávio Magalhães (IOM) da Fundação Ezequiel Dias 

(Funed) -Laboratório Central de Saúde Pública de Minas Gerais (Lacen-MG) - baseada 

nos requisitos da norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre os 

requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração de 2005 

(ABNT ISO/IEC 17025:2005). O IOM, com o esforço de seus colaboradores e apoio da 

alta direção, estruturou suas ações atendendo, deste modo, aos requisitos da norma. 

Com isso, melhorias nos serviços prestados e o reconhecimento de órgãos reguladores 

puderam ser alcançados. O IOM obteve muitas conquistas e melhorias na qualidade dos 

serviços, tornando-se, assim, a referência para outras diretorias da Funed e para outros 

Laboratórios Centrais de Saúde Pública no Brasil 
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INTRODUÇÃO 

 

O mundo moderno tem sido palco de profundas e aceleradas transformações 

econômicas, políticas e sociais, e um dos principais reflexos é o cenário de mercado 

cada vez mais competitivo e exigente. Nesse contexto, apresentam-se novas abordagens 

com respeito à qualidade: são as chamadas barreiras comerciais não tarifárias, ou 

barreiras técnicas, estabelecidas por meio de exigências técnicas descritas em normas, 

regulamentações e procedimentos de avaliação da conformidade.  Como os clientes 

estão cada vez mais exigentes, a implantação de Sistemas da Qualidade nas 

organizações torna-se ferramenta relevante na busca da satisfação das suas expectativas.  

 

A busca pela qualidade passa pela definição de um sistema de gestão em que estejam 

estabelecidas as políticas e diretrizes institucionais. De acordo com (8), além de fazer 

com que as tarefas sejam executadas com organização e padronização, o adequado 

sistema de gestão da qualidade deve buscar agregar efetivo valor ao desempenho do 

negócio e, conseqüentemente, aumentar as possibilidades de obtenção de lucro e reduzir 

as de ocorrência de prejuízos. O processo de implantação de sistemas de qualidade 

requer empenho, disciplina, envolvimento da equipe e o comprometimento do mais alto 

nível gerencial da empresa. 

 

É sabido que o objetivo da gestão pela excelência no setor privado é gerar lucros para os 

acionistas e para as empresas. Segundo Moore (2002), o meio de se alcançar as metas 

desse setor é a fabricação de produtos que podem ser vendidos aos clientes a preços que 

criem receitas acima dos custos de produção. Deste modo, as ações gerenciais podem 
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ser avaliadas por meio de medições financeiras de lucros, perdas e alterações nos preços 

das ações das empresas.  

 

A clareza de objetivos da gestão e a criação de valor no setor público ainda é um 

desafio, pois segundo Moore (2002):  

 

“... o objetivo do trabalho gerencial no setor público é criar valor 

público, assim como o objetivo do setor privado é criar valor privado. 

Essa idéia simples é frequentemente recebida com indignação – às vezes 

com raiva. Uma sociedade liberal como a nossa tende a considerar o 

governo como “setor improdutivo” e, de acordo com essa noção, o 

governo não pode criar valor.” 

 

Diante deste cenário a Fundação Ezequiel Dias em consonância com a política de 

governo de Minas Gerais, vem demonstrar, contrariando os menos otimistas, que a 

gestão pública é capaz de gerar valor público.  
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1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ANTERIOR: 

A Fundação Ezequiel Dias é uma organização pública, ligada à Secretaria de Estado de 

Saúde de Minas Gerais (SES/MG). Criada há mais de cem anos, hoje é uma das mais 

importantes instituições do Brasil com atividades na área de saúde, ciência e tecnologia. 

Tem como missão “Participar da Construção do Sistema Único de Saúde”, que objetiva 

proteger e promover a saúde. Seu intuito é o de ser um patrimônio da saúde pública no 

país, referência na produção de medicamentos essenciais e imunobiológicos, na 

realização de pesquisas e nas ações da Vigilância Sanitária, Epidemiológica e 

Ambiental. 

 

O Laboratório Central de Saúde Pública de Minas Gerais, o Instituto Octávio Magalhães 

da Funed, tem suas atividades voltadas ao trabalho de prevenção e controle de doenças e 

promoção da saúde. Integra a Rede Nacional de Laboratórios de Saúde Pública, 

atendendo às demandas dos sistemas de vigilância sanitária, epidemiológica e 

ambiental. Sua capacidade operacional abrange: vigilância, prevenção e controle de 

doenças, gerenciamento integrado de dados, testes especializados e de referência, 

proteção e saúde ambiental, segurança de alimentos, aperfeiçoamento e regulamentação 

laboratorial, responde às emergências de risco à saúde, realiza pesquisas relacionadas à 

saúde pública e desenvolve capacitação e educação continuada dos seus servidores bem 

como das redes em que é referência regional e nacional. 

 

No entanto, para alcançar essa posição de destaque, a Fundação Ezequiel Dias passou 

por profundas transformações. O marco inicial foi em 2003, com a implementação do 

Sistema de Gestão Integrada (SGI) pela direção da Funed. Inicialmente, foi feito um 
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diagnóstico da instituição, que demonstrou falta de direcionamento, atraso na entrega de 

produtos, imagem negativa perante o público, elevado índice de acidentes, falta de 

credibilidade com fornecedores e dívidas elevadas, além da baixa motivação no quadro 

de pessoal. 

 

O principal objetivo da implantação do SGI foi reverter esse quadro, resgatar o papel da 

Funed, sua credibilidade junto aos clientes, elevar o moral dos servidores e estabelecer 

as diretrizes para que a Fundação alcançasse resultados expressivos. As ações iniciais 

foram: a definição da missão, da visão, do negócio, o desdobramento de metas e a 

estruturação dos indicadores operacionais para cada unidade funcional. A Funed focou 

suas atividades na melhoria e na ampliação dos serviços públicos, fomentando a 

inovação do desenvolvimento econômico e do “choque de gestão”. 

 

Uma situação crítica a ser destacada eram as investidas das grandes indústrias quando 

seus produtos eram reprovados nas análises fiscais. No Brasil existe ainda o paradigma 

de que o serviço público e a qualidade caminham em direções opostas, isso fazia com 

que os laboratórios condenassem produtos de grandes empresas, não raras eram as vezes 

em que os laudos eram questionados. É fato que até aquele momento o IOM não havia 

sistematizado sua maneira de garantir a qualidade de seus ensaios ², o que não significa 

que estes não tinham qualidade. No entanto, a fragilidade de seu sistema da qualidade, 

que aquela época era insipiente, dependia do esforço individual dos laboratórios e não 

era percebido como algo sistêmico. 
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Dentre os problemas diagnosticados em 2003 destaca-se: 

 Padronização de documentos não sistematizada; 

 Fragilidade de registros técnicos; 

 Ausência de gestão de insumos, onde era evidenciado um alto nível de 

desperdício; 

 Laboratórios com área física e layout inadequados; 

 Baixa motivação do quadro de pessoal; 

 Imagem negativa perante o público; 

 

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO: 

O projeto consistiu na estruturação de um sistema da qualidade que garantisse a qualidade 

e a confiabilidade dos ensaios e produtos produzidos nos laboratórios do IOM. 

 

2.1. OBJETIVOS QUE SE PROPÔS E RESULTADOS VISADOS: 

 Estabelecer programa de gestão da qualidade; 

 Padronizar as atividades realizadas nos laboratórios do IOM; 

 Garantir rastreabilidade dos resultados; 

 Disseminar uma política da excelência entre os servidores; 

 Melhorar a imagem da saúde pública no país. 

 

2.2. PÚBLICO-ALVO DA INICIATIVA: 

 O Sistema de Gestão teve como público alvo os profissionais que atuavam nos 

laboratórios do IOM e a melhoria do processo consequentemente todos os usuários dos 

serviços do IOM. 
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2.3. CONCEPÇÃO E TRABALHO EM EQUIPE:  

Em 1999 já havia no IOM a iniciativa de implantação de um sistema de qualidade 

baseado na norma NBR ISO 17025, no entanto, tal iniciativa era insipiente e partia 

principalmente da vontade dos técnicos, não havia uma política de qualidade que 

abrangesse todos os laboratórios, havia uma discrepância de entendimento e aplicação 

da norma entre os 32 laboratórios. 

 

Em 2003 com a nova equipe de gestão da Funed e após o diagnóstico inicial, a alta 

direção da Funed estabeleceu como meta institucional a implantação de Sistema da 

Gestão – SQ de forma sistêmica.  

 

O planejamento estratégico da Funed, aliado à avaliação individual de desempenho, que 

proporcionou a definição de metas individuais, proporcionou o envolvimento de toda a 

equipe no processo de implantação do SQ. 

 

As metas e indicadores foram desafiadores e promoveram a motivação da equipe.  

Outro fator relevante para a motivação das equipes foram as acreditações, foi muito 

significativo para a equipe ter a qualidade de seu trabalho reconhecido por instituições 

como o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - 

INMETRO e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. 

Outro ponto de destaque na motivação da equipe foi o processo de busca do 

reconhecimento por organismos de acreditação. A implantação do programa 5S que 

envolveu toda a equipe dos laboratórios e que faz parte da cultura da organização. 
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Figura 1: Banner Programa 5S 

 

2.4 AÇÕES E ETAPAS DA IMPLEMENTAÇÃO: 

A busca pela qualidade passa pela definição de um sistema de gestão em que estejam 

estabelecidas as políticas e diretrizes institucionais. De acordo com (8), além de fazer 

com que as tarefas sejam executadas com organização e padronização, o adequado 

sistema de gestão da qualidade deve buscar agregar efetivo valor ao desempenho do 

negócio e, conseqüentemente, aumentar as possibilidades de obtenção de lucro e reduzir 

as de ocorrência de prejuízos. O processo de implantação de sistemas de qualidade 

requer empenho, disciplina, envolvimento da equipe e o comprometimento do mais alto 

nível gerencial da empresa. 

 

A implantação do sistema de gestão da qualidade no IOM iniciou em 1999, a partir da 

formação da “Comissão Interna de Biossegurança e Qualidade”. Com 
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representatividade de todas as áreas, a comissão se reunia quinzenalmente e seu 

principal produto foi a elaboração do “Manual da Qualidade- MQ do IOM”.  

 

Em 2001, o Ministério da Saúde promoveu cursos de multiplicadores em gestão da 

qualidade, o que subsidiou a formação do quadro de pessoas do IOM na referida área. O 

aumento da demanda por qualidade nos laboratórios levou à formação da “Unidade de 

Qualidade e Biossegurança – Ugqbio”, com recursos materiais e humanos dedicados, 

institucionalizada em 2003. O IOM também investiu em cursos e treinamentos de 

capacitação e qualificação do corpo técnico e gerencial, o que possibilitou a formação 

de equipes de auditores internos, atualização de metodologias e notável melhoria no 

desempenho. das atividades técnicas e gerenciais. Visando neutralizar possíveis 

impactos ambientais negativos que pudessem afetar ou invalidar resultados de ensaios 

analíticos, o IOM promoveu uma ampla reforma de suas instalações. 

 

 

 

  

 

 

Figura 2: Serviço de Gerenciamento de Amostras Biológicas 
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Figura 3: Laboratório de HIV 

 

A partir de 2004, para monitorar o desenvolvimento da implantação e manutenção do 

sistema de gestão da qualidade, o IOM investiu na ampliação do quadro de auditores 

internos, e auditorias internas passaram a ser realizadas anualmente. Reuniões de análise 

crítica pela direção também passaram a ser realizadas uma vez ao ano, a fim de 

assegurar a adequação, eficácia e a melhoria contínua ao sistema. Em 2007, com a 

reestruturação do organograma da Funed, a Ugqbio recebeu status de divisão, sendo 

substituída pela Divisão de Planejamento e Gestão da Qualidade - DPGQ. Com o 

concurso público de 2006, a DPGQ recebeu em sua equipe, profissionais qualificados, 

com formação específica e bagagem de outras experiências profissionais, que 

agregaram valor ao trabalho desenvolvido. Tais medidas favoreceram o fortalecimento 

da cultura da qualidade no IOM. 

 

Um fator de destaque no processo de implantação do sistema da qualidade foi a 

formação do “Comitê Interno de Qualidade”, que, a exemplo da primeira “Comissão de 

Qualidade e Biossegurança”, tem representatividade das áreas, está vinculado à DPGQ e 
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tem por principal função disseminar as diretrizes da qualidade e avançar no processo de 

melhoria contínua do sistema. 

 

3.  RECURSOS UTILIZADOS: 

 

3.1. DESCRIÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS, FINANCEIROS, MATERIAIS, 

TECNOLÓGICOS 

A implantação do Sistema da Qualidade foi financiado inicialmente por um convênio 

com a ANVISA, atualmente este é mantido com recursos e diretamente arrecadados 

pela Funed e do tesouro do Estado. 

 

Dos investimentos em capacitação dos recursos humanos vale destacar os cursos: normas 

da qualidade, formação de auditores internos, programas interlaboratorias, cálculo de 

incerteza de medição, padronização. Os cursos foram ministrados por técnicos da Funed e 

de outras instituições, nesse caso com o financiamento do Programa de Capacitação de 

Recursos Humanos da Fundação de Amparo a Pesquisa de Minas Gerais. 

 

Houve também investimentos no parque tecnológico e aquisição de equipamentos de 

última geração. 

 

4. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL 

4.1. MECANISMOS OU MÉTODOS DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE 

RESULTADOS E INDICADORES UTILIZADOS 

Para o monitoramento e avaliação dos resultados foram realizadas auditorias internas. 
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Os indicadores estabelecidos no decorrer do processo foram: 

 Índice de padronização nos laboratórios; 

 Índice de não – conformidades em auditorias internas; 

 Percentual de ensaios acreditados. 

Os resultados são avaliados anualmente desde 2003. 

 

4.2. RESULTADOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS CONCRETAMENTE 

MENSURADOS: 

O empenho dos colaboradores e compromisso da alta direção da Funed permitiu o 

estabelecimento e a manutenção do sistema de gestão apropriado às atividades 

desenvolvidas nos laboratórios do IOM, conforme será descrito a seguir. As políticas 

do Sistema de Gestão estão descritas e documentadas no Manual da Qualidade – MQ, 

bem como os procedimentos técnicos e de gestão, a estrutura da documentação e bem 

como a descrição das funções e as responsabilidades do gerente técnico, do gerente da 

qualidade e das demais funções da diretoria.  

O MQ está disponível a todos os servidores na intranet da Funed, no link da DPGQ, 

em informações setoriais. 
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Figura 4: Link da DPGQ na Intranet 

 

O controle e o gerenciamento dos documentos do sistema de gestão são de 

responsabilidade da DPGQ e os critérios, que definem condições, regras e 

recomendações para elaboração de documentos do sistema de gestão, estão descritos em 

Procedimento Operacional Padrão – POP. A estrutura da documentação, que obedece a 

escala hierárquica utilizada no sistema de gestão da qualidade, descrita na figura a 

seguir: 
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Figura 5: Hierarquia da documentação 

 

Os serviços e suprimentos utilizados, que podem afetar a qualidade dos ensaios, são 

adquiridos de fornecedores qualificados e atendem aos requisitos especificados nos 

métodos de ensaio, de acordo com procedimentos estabelecidos. A aquisição é feita por 

meio do Sistema Interno de Compras – SIC, software desenvolvido pela própria Funed, 

e obedece aos fundamentos da Lei Federal 8.666/93 – Normas para as Licitações e 

Contratos na Administração Pública. Os critérios para aceitação de insumos críticos 

estão descritos em procedimento. Os registros referentes à análise destes, as não-

conformidades, falhas e outros desvios, constatados no recebimento do produto, são 

registrados de forma precisa no formulário de verificação de insumos críticos.  

 

Registro de Qualidade (Formulários e Cadernos) 

Procedimento Operacional Padrão (POP) e 

Instrução de Trabalho (IT) 

Normas, Técnicas, Legislação, 

Métodos Oficiais, Código de 

Saúde, Lista Mestra e Outros 

Políticas da 

Qualidade 

Manual da Qualidade 

1º 

2º 

3º 

4º 
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Figura 6: Formulário de Insumos críticos 

 

O IOM disponibiliza aos seus clientes os seguintes canais de comunicação: telefone e 

fax, específicos por diagnóstico ou análise realizada; endereço eletrônico 

faleconosco@funed.mg.gov.br; e sua equipe está sempre disponível para o recebimento 

dos clientes em suas instalações. Possui mecanismos para assegurar o atendimento das 

reclamações e sugestões dos clientes, como se verá a seguir. Além disso, possui 

procedimentos estabelecidos para assegurar a confidencialidade das análises, dos 

diagnósticos e dos trabalhos realizados. Reclamações: As reclamações recebidas, tanto 

dos clientes internos quanto dos externos, recebem numeração seqüencial. Após receber 

a reclamação, a equipe da DPGQ estabelece contato com a área sobre a qual versa a 

reclamação e acompanha os trabalhos realizados para solucioná-la. 
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O IOM aprimora continuamente a eficácia do seu sistema de gestão por meio de 

adequação de sua política da qualidade, análise dos resultados das auditorias internas e 

externas, análise dos dados que envolvem a realização dos ensaios, de ações corretivas e 

preventivas e da análise critica realizada pela direção. A decisão de se submeter a 

processos de avaliação de conformidade também é um instrumento relevante para a 

melhoria contínua do seu sistema de gestão da qualidade. 

 

Os registros são controlados de acordo com as orientações do procedimento para 

identificação, coleta, indexação, acesso, arquivamento, armazenamento, manutenção e 

disposição dos registros técnicos e da qualidade.  

 

A diretoria do IOM assegura que os laboratórios passem por auditorias internas, pelo 

menos uma vez por ano, as quais têm por objetivo verificar se operações desenvolvidas 

no escopo de suas atividades continuam a atender aos requisitos do sistema de gestão. A 

programação das auditorias, que considera a situação dos laboratórios e a relevância da 

atividade a ser auditada, é aprovada pelo gerente da qualidade e pelas coordenações 

técnicas. A equipe auditora é composta pelo auditor líder, auditor técnico e auditores em 

treinamento. A Figura 7 apresenta os passos envolvendo a auditoria interna. 

 

 

 

 

 

Figura 7: Fluxo de auditoria 
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O IOM participa anualmente do Programa de Capacitação de Recursos Humanos da 

Funed, que é alinhado aos objetivos estratégicos da instituição, o que permite a 

qualificação contínua de seus servidores. 

 

As instalações do laboratório e áreas afins permitem a correta realização dos ensaios e 

não são capazes de invalidar os resultados ou afetar adversamente a qualidade 

requerida. As condições ambientais do laboratório são monitoradas, controladas e 

registradas conforme requerido pelas especificações, métodos e procedimentos 

pertinentes. Áreas vizinhas, nas quais existem atividades incompatíveis, estão separadas 

efetivamente, evitando contaminação cruzada.  

 

O acesso e o uso de áreas são controlados pelo laboratório. Medidas são tomadas 

para assegurar boa limpeza e arrumação no laboratório e estão descritas em 

procedimentos por áreas e/ou atividades. As condições ambientais necessárias à 

realização dos ensaios estão descritas nos procedimentos das análises. 

 

Os laboratórios dispõem dos equipamentos requeridos para o desempenho de todas as 

etapas dos ensaios que realizam. Os registros de utilização, históricos de manutenção, 

calibração e verificação são feitos em formulários e/ou cadernos próprios de controle de 

equipamentos, que permitem o registro de todos os dados necessários à identificação e 

utilização destes. Os equipamentos e seus softwares possuem as especificações exigidas 

pelos ensaios e são capazes de alcançar a devida exatidão. Está disponível nos 

laboratórios procedimento com orientações para a aquisição e inspeção de equipamentos 

críticos. 
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Os laboratórios realizam pelo menos um tipo de controle da qualidade de resultado de 

ensaio, que pode incluir, mas não está limitado, ao controle interno da qualidade, 

ensaios de proficiência, ensaios em replicada, materiais de referência secundários, 

reensaios de itens retidos, uso regular de materiais de referência certificado. 

 

Os resultados obtidos são sempre monitorados pelo técnico responsável de cada 

laboratório. Em casos em que os resultados se apresentem fora dos critérios 

predefinidos ou aparentemente questionáveis, são tomadas ações corretivas para 

identificar a causa raiz e proporcionar a correção efetiva. 

Merecem destaque os seguintes resultados obtidos: 

 Atualmente o IOM está no nível dos maiores laboratórios de ensaios do país, a 

classificação abaixo considerou laboratórios públicos e privados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Ranking da Anvisa 
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Figura 9: Ranking dos Laboratórios com 50 ou mais ensaios habilitados 
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Em 2007 a Funed realizou uma pesquisa para conhecer a satisfação de seus clientes 

externos e os resultados do IOM demonstram a confiança de seus clientes em seus 

resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Resultados da Pesquisa de Satisfação 

 

Nos últimos anos houve um aumento de inserções na mídia gerado pelo trabalho dos 

laboratórios do IOM. 

 

- Auditoria da Organização Nacional de Acreditação – ONA nos laboratórios da Divisão 

de Epidemiologia e Controle de Doenças, marcada para 04 a 07 de novembro de 2008; 

- Solicitação junto a Organização Mundial de Saúde de auditoria de pré- qualificação do 

laboratório de análises de medicamentos. Sendo aprovado o IOM passará a participar da 

rede de laboratórios que realizam análises dos medicamentos adquiridos pela 

Organização Mundial de Saúde. 



 24 

 Em 30 de setembro de 2008 Os laboratórios da Fundação Ezequiel Dias (Funed) 

foram reconhecidos esta semana (06/10) formalmente pelo Instituto Nacional de 

Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO, confirmando sua 

competência para realizar análises em produtos de sangue e em medicamentos, 

saneantes e cosméticos, conforme critérios da norma ABNT NBR ISO 17025. 

5. LIÇÕES APRENDIDAS: 

No processo de implantação do Sistema da Qualidade do IOM dentre as lições 

aprendidas destacam-se: 

 A relevância do planejamento estratégico para as organizações, analisando-se as 

metas referentes a qualidade pode-se perceber a evolução do conceito na equipe, 

observando o quadro 1 percebe-se claramente essa evolução 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 1: Evolução do Sistema da Qualidade 

 O impacto da capacitação dos servidores nos resultados obtidos, a elaboração de 

programas de capacitação baseados na missão da Funed, surtiram efeitos significativos 

na implantação do Sistema da Qualidade; 
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 A visão sistêmica da empresa frente aos processos de trabalho é essencial para o 

sucesso da organização, os programas de calibração e manutenção preventiva 

proporcionaram ações proativas, o que minimizou os riscos de danos causados por 

falhas em equipamentos; 

 O envolvimento da equipe com a construção de um Sistema da Qualidade é 

fundamental para a disseminação da cultura da excelência na empresa, a formação do 

comitê interno de qualidade e grupos de melhoria foi muito produtivo e oferece 

resultados concretos para a melhoria contínua. Um exemplo de motivação e 

envolvimento são as gincanas da qualidade e biossegurança. Na gincana de 2008 sob o 

lema: “Biossegurança também é Qualidade” participaram dez equipes de 15 servidores, 

com as provas no horário do almoço. Além dos membros das equipes houve uma 

mobilização geral dos servidores na torcida; 

 As auditorias internas são fundamentais na implantação do Sistema da 

Qualidade, pois são realizados pelos colegas de outros laboratórios e permitem uma 

discussão sobre a situação do laboratório frente a norma de referência. A formação dos 

auditores, além de propiciar uma avaliação interna do laboratório auditado, promove a 

qualificação dos seus colaboradores, criando assim um ciclo virtuoso; 

 As avaliações de conformidade com vistas às acreditações são fundamentais, 

pois submete o laboratório a um olhar externo, o que permite a identificação de 

oportunidades de melhoria, não observadas na auditoria interna. Outro ponto relevante 

nesse aspecto é o reconhecimento da Funed perante os seus pares e as demais partes 

interessadas em seu negócio, que se resume em fazer saúde pública. 
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 A participação em prêmios da qualidade é fundamental para uma profunda 

análise crítica do sistema de gestão além das oportunidades de melhoria, também 

refletem positivamente na imagem da instituição. 

 

5.1 SOLUÇÕES ADOTADAS PARA A SUPERAÇÃO DOS PRINCIPAIS OBSTÁCULOS 

ENCONTRADOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 2: Meios de superação para os principais obstáculos encontrados 

 

 



 27 

CONCLUSÃO 

Com base nas exigências de mercado e nas experiências bem sucedidas experimentados 

pela Funed, com a implantação do Sistema da Qualidade, pôde-se concluir que: 

 Empresas que possuem sistema de qualidade implantado são capazes de oferecer 

garantia da sua integridade e competência, garantia essa que reforça a confiança 

dos clientes; 

 Os clientes não são os únicos beneficiados nesse processo, a empresa pode 

aumentar suas oportunidades no mercado com oferta de produtos e serviços de 

excelência; 

 O Instituto Octávio Magalhães da Fundação Ezequiel Dias obteve muitas 

conquistas e melhorias na qualidade dos serviços por ele oferecidos, tornando-

se, assim, a referência para outras diretorias da Funed e para outros Laboratórios 

Centrais de Saúde Publica no Brasil; 

Todas as conquistas alcançadas graças a um sistema de gestão da qualidade, além de 

promover ganhos, aumenta a responsabilidade institucional pela busca incessante da 

melhoria contínua, agregando valor público aos serviços oferecidos pelos 

laboratórios, além de demonstrar para o povo mineiro e para o Brasil que uma 

Instituição de Saúde pode oferecer produtos e serviços com qualidade reconhecida 

internacionalmente. 
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