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Resumo 

 O comércio e os mercados têm vindo a  sofrer alterações ao longo dos séculos. 

Com as revoluções e o consequente desenvolvimento de novas tecnologias as 

organizações foram obrigadas a evoluir e a criar aquilo que agora chamamos de 

Sistemas de Gestão da Qualidade de forma a alcançarem as suas metas e 

satisfazerem as necessidades dos seus clientes. 

 

  Apesar da enorme evolução registada durante as últimas décadas, para tornar 

esta mudança efetiva à escala global as economias vão necessitar de algumas 

décadas – talvez mesmo todo o século XXI. Enquanto que o século XX foi considerado 

o ―Século da produtividade‖, o século XXI será conhecido como o ―Século da 

qualidade‖. 

 Na indústria alimentar, os sistemas da qualidade têm diversas funções que vão 

desde a gestão documental até ao controlo de processos. No entanto, o principal 

objetivo destes sistemas é englobar um conjunto de atividades, que garantam o 

desenvolvimento e comercialização de alimentos, de acordo com os requisitos de 

qualidade e segurança impostos pela legislação, pelos clientes e pelos consumidores. 

No âmbito do controlo da qualidade alimentar a Silliker Portugal S.A. é um aliado das 

indústrias alimentares a nível global na verificação da qualidade e segurança dos seus 

produtos, produzindo resultados fiáveis. As análises efetuadas  podem servir tanto 

para obtenção de informação nutricional como para a determinação do teor de 

contaminantes nos alimentos. 

 A Silliker Portugal S.A. cumpre os critérios de acreditação para laboratórios de 

ensaio, segundo o referencial normativo NP EN ISO/IEC 17025,e de forma a garantir a 

qualidade dos serviços prestados (e requisitos das normas) realiza auditorias internas 

ao seus processos de forma a assegurar e demonstrar a qualidade dos seus serviços.  

 O objetivo deste estágio no laboratório de métodos intrumentais de análise da 

Silliker Portugal S.A. foi a realização de auditorias técnicas a métodos de ensaio 

acreditados e não acreditados do laboratório. 

Palavras-Chave: Qualidade,Controlo da qualidade alimentar, NP EN ISO/IEC 17025, 

Auditorias técnicas. 
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Abstract 

 Trade and markets have been changing over the centuries. With the revolutions 

and the consequent development of new technologies, organizations have been forced 

to evolve and create what we now call Quality Management Systems in order to reach 

their goals and satisfy the needs of their clients. 

 

 To make this revolution effective throughout the world, economies will require 

many decades—the entire twenty-first century. Thus, while the twentieth century has 

been the ―century of productivity,‖ the twenty-first century will be known as the ―century 

of quality‖. 

 

 In the food industry, quality systems have many functions ranging from 

document management to process control. However, the main objective of these 

systems is to encompass a set of activities that ensure the development and 

commercialization of food, in accordance with the quality and safety requirements 

imposed by legislation, customers and consumers. In the scope of food quality control, 

Silliker Portugal S.A. is an ally of the food industry in verifying the quality and safety of 

its products, producing reliable results. The analyzes carried out can be used to obtain 

nutritional information and/or to determine the content of contaminants in food. 

 

 Silliker Portugal S.A. complies with the accreditation criteria for test laboratories, 

according to the NP EN ISO / IEC 17025 standard, and in order to guarantee the 

quality of the services provided (and standard requirements) it performs internal audits 

of its processes to ensure and demonstrate the quality of its services. 

 

 The objective of this stage in the laboratory of instrumental methods of analysis 

of Silliker Portugal S.A. was the performance of technical audits to accredited and non-

accredited laboratory test methods. 

 

Keywords: Quality, Food quality control, NP EN ISO/IEC 17095, Technical audits. 
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1. Introdução 

 

1.1 Qualidade 

1.1.1 Origem da qualidade 

 

 A Revolução Industrial começou na Europa ainda durante o século XVIII. A sua 

origem provocou o aparecimento e desenvolvimento simultâneo de máquinas que 

utilizavam energia mecânica como fonte de energia. A revolução deu origem a fábricas 

que logo superaram os artesãos e pequeno comércio, tornando-os em grande parte 

obsoletos. Os objetivos das fábricas eram aumentar a produtividade que até então, 

sob o sistema de artesanato, era baixa devido à tecnologia primitiva, e reduzir custos, 

uma vez que os salários de artesãos qualificados eram elevados. Sob o sistema de 

artesanato, cada artesão executava cada uma das numerosas tarefas necessárias 

para produzir o produto final. Para alcançar os seus objetivos, as fábricas 

desenvolveram processos de fabricação onde as tarefas foram divididas entre os 

vários trabalhadores. Ferramentas especiais foram projetadas para simplificar cada 

tarefa de forma a ser realizada num curto período de tempo. Um trabalhador então 

poderia, em poucas horas, realizar ciclos suficientes da sua tarefa para alcançar alta 

produtividade.[1] 

 

 O sistema de ―fábrica‖ exigiu mudanças associadas ao sistema de controlo de 

qualidade. As tarefas eram divididas entre muitos trabalhadores, sendo que a 

responsabilidade direta desses trabalhadores já não era fornecer satisfação ao 

comprador. Em vez disso, a responsabilidade tornou-se "fazer como a amostra" (ou 

especificação). A produção em massa trouxe também novos desafios tecnológicos. 

Produtos que envolviam conjuntos de operações começaram a exigir a necessidade 

de padronização dos processos de produção. Tudo isto requereu maior precisão em 

toda a produção - máquinas, ferramentas, medições - ao contrário do sistema 

artesanal, onde o artesão ia ajustando as peças conforme necessário.[1] 
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 Em teoria, tais problemas de qualidade poderiam ser evitados com o correto 

planeamento do processo de produção. Aqui a limitação relacionava-se com os 

possíveis candidatos a essa função - ―os mestres da mecânica‖ e os supervisores de 

loja. Ambos tinham uma experiência prática extensa, mas os seus caminhos eram 

empíricos, enraizados em práticas artesanais transmitidas através das gerações, 

tendo pouca compreensão da natureza da variação do processo, bem como da sua 

relação com a variação resultante do produto. No entanto, foram os pioneiros em  

coletar e analisar os dados para garantir que os seus processos tinham ―capacidade 

de processamento‖, a fim de transmitir aos trabalhadores de produção como proceder 

para cumprir as especificações do produto. Dadas as limitações no planeamento da 

qualidade, surgiu uma expansão da inspeção feita por supervisores departamentais, 

suplementados por inspetores superiores (ou de gestão), em tempo integral. Esses 

inspetores foram responsabilizados pelos respetivos supervisores de produção 

departamental. O conceito de um departamento especial para coordenar as atividades 

de qualidade em geral teve também que aguardar a vinda do século XX.[1] 

 

 A Revolução Industrial proporcionou, assim, um clima favorável à melhoria 

continua da qualidade, através do desenvolvimento de produtos e processos. Por 

exemplo, melhorias progressivas no projeto de motores a vapor aumentou a sua 

eficiência térmica de 0,5%, em 1718, para 23,0% em 1906. Inventores e 

empreendedores surgiram para liderar muitos países para o novo mundo da tecnologia 

e industrialização. Em algumas empresas criaram-se fontes internas de inventores - 

laboratórios de pesquisa para desenvolver produtos e processos – dando origem aos 

primeiros departamentos de investigação e desenvolvimento. Algumas organizações 

criaram ainda departamentos de pesquisa de mercado para realizar as funções do 

empreendedorismo.[1]
 

 

 Em contraste, o conceito de melhoria contínua da qualidade para reduzir o 

desperdício, não sofreu qualquer progresso, muito provavelmente pelo facto da 

maioria dos gerentes industriais dar prioridade ao lucro ao invés da redução do 

desperdício. A revolução era ainda uma ideia nova e o conceito de poluição associado 

a ela era ainda abstrato. De qualquer das formas, o conceito de melhoria da qualidade 

para reduzir o desperdício veio a ser abordado apenas no início so sécuo XX, com a 

revolução japonesa da qualidade.[1] 
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 O século XX testemunhou o surgimento de novos desenvolvimentos que 

exigiram uma resposta com maior prontidão. Esses desenvolvimentos incluíam um 

crescimento explosivo da ciência e da tecnologia, ameaças à saúde e segurança 

humana, bem como a consciencialização da poluição no meio ambiente, a ascensão 

do movimento de consumismo, e intensificação da competição internacional em 

qualidade.[1] 

 

 Este crescimento trouxe enormes benefícios para a sociedade: aumento da 

esperança média de vida, melhoria dos transportes e comunicação, novas formas de 

educação, saúde e entretenimento, entre outros. Os países que aceitaram o 

desenvolvimento encontraram nele possibilidade de melhorar as suas economias e 

bem-estar dos seus cidadãos. A nova tecnologia requereu designs mais complexos e, 

consequentemente, uma execução mais precisa.Os métodos empíricos, utilizados 

anteriormente,foram incapazes de fornecer projetos de produtos e processos 

adequados, pelo que os rendimentos eram baixos e as falhas operatórias altas. As 

empresas tentaram lidar com os baixos rendimentos de produção adicionando 

inspeções de forma a separar os produtos conforme dos produtos não conforme. Para 

compensar possíveis falhas na inspeção e colocação no mercado de produtos não 

conforme surgiu o princípio do conceito de garantia e, igualmente, o aparecimento do 

departamento de serviço ao cliente. Ainda assim, estas soluções eram dispendiosas e 

não reduziam a insatisfação do cliente, pelo que o principal problema continuava a ser 

a  necessidade de evitar que defeitos e falhas durante o processo operatório 

acontecessem.[1] 

 

 Os consumidores receberam bem os recursos oferecidos pelos novos 

produtos, mas não os novos problemas de qualidade associados. Os novos produtos 

não eram familiares e os consumidores não tinham experiência em tecnologia. Os 

seus sentidos eram incapazes de julgar qual dos produtos entre competidores 

comprar, e as reivindicações das empresas concorrentes eram muitas vezes 

contraditórias. ―O sistema‖ parecia incapaz de fornecer recursos quando as coisas 

falhavam. Consumidores individuais eram incapazes de combater o sistema, mas 

coletivamente eles eram numerosos e, portanto, potencialmente poderosos, tanto 

economica como politicamente. Durante o século XX, o movimento do ―consumismo‖ 

emergiu. Este mesmo movimento foi, em parte, responsável pela estimulação de nova 



FCUP 

Auditorias técnicas na análise alimentar 

4 

 
legislação governamental de proteção ao consumidor, de forma a ajudar os 

consumidores a lidar mais eficazmente com estes problemas.[1] 

 

 Apesar da regulamentação governamental da qualidade ser de origem antiga, 

inicialmente focou-se principalmente na segurança humana e foi conduzido ―após o 

facto‖, com elaboração de leis onde foi prevista punição para aqueles cuja má 

qualidade do produto causou morte ou ferimentos. Ao longo dos séculos, surgiu uma 

tendência à regulação ―antes do facto‖, adquirindo, a qualidade uma natureza 

preventiva. Essa tendência foi intensificada durante o século XX. No campo da saúde 

humana, foram promulgadas leis para garantir a qualidade de alimentos, produtos 

farmacêuticos e dispositivos médicos. O licenciamento de profissionais foi expandido. 

Outras leis foram promulgadas em relação à segurança do produto e proteção ao 

consumidor. O crescimento da regulamentação governamental foi uma resposta à 

evolução registada ao longo do século. Para as empresas, essa intervenção tornou-se 

uma força a ser considerada.[1] 

 

  Cidades e países competem há séculos. A forma mais antiga de tal 

competição foi provavelmente o armamento militar. Esta competição intensificou-se 

durante o século XX sob as pressões de duas guerras mundiais o que levou ao 

desenvolvimento de novas e terríveis armas de destruição em massa. Um estímulo 

adicional à competição veio da ascensão de empresas multinacionais. Grandes 

empresas descobriram que as barreiras ao comércio exterior eram obstáculos à 

exportação de seus produtos. Para ultrapassar essas barreiras, grandes empresas 

montaram filiais estrangeiras que depois se tornaram a sua base para competir em 

mercados externos, incluindo a concorrência na qualidade. A demonstração mais 

sonante do século XX sobre o poder da competição na qualidade veio do Japão. Após 

a Segunda Guerra Mundial, as empresas japonesas descobriram que o Ocidente não 

adquiria os seus produtos pois o Japão mantinha a reputação de fabricar e exportar 

produtos e bens de má qualidade. A incapacidade de vender tornou-se um sinal de 

alarme e um estímulo para o lançamento de uma revolução na qualidade de produção 

japonesa durante a década de 1950. Dentro de algumas décadas, essa revolução 

impulsionou o Japão para uma posição de liderança mundial em qualidade. Essa 

liderança da qualidade, por sua vez, permitiu tronar o país numa superpotencia 

económica. Foi um fenómeno sem precedentes na história industrial, estando assim 
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demonstrada globalmente a importância do controlo da qualidade no sucesso das 

organizações.[1] 

 

 Atualmente, e segundo a norma ISO 9000, o conceito de qualidade é o grau de 

satisfação de requisitos dado por um conjunto de características intrínsecas de um 

objeto.[2] 

 

 Os princípios da gestão da qualidade, segundo a norma ISO 9000, são:  

– foco no cliente;  

– liderança;  

– comprometimento das pessoas;  

– abordagem por processos;  

– melhoria;  

– tomada de decisão baseada em evidências;  

– gestão das relações. [2] 

 

1.1.2 Qualidade: Triologia de Juran 

 

 Dos vários significados da palavra qualidade, dois são de extrema importância 

para a gestão da qualidade: 

 

1. A ―Qualidade‖ vista como as características dos produtos que atendem às 

necessidades do consumidor e, portanto, conduzem à sua satisfação. Nesse 

sentido, o significado de qualidade é orientado para o lucro. O propósito dessa 

qualidade superior é proporcionar maior satisfação do consumidor e, espera-

se, aumentar o lucro. No entanto, fornecer mais e/ou melhores recursos de 

qualidade, geralmente, requer um investimento e, portanto, envolve aumento 

de custos. Maior qualidade nesse sentido geralmente ―custa mais‖.[1] 

 

2. A ―Qualidade‖ vista como produto ―livre de erros‖- esta liberdade de erros 

relaciona-se com erros que resultam na necessidade de voltar a realizar uma 
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operação e/ou erros que resultam em falhas operatórias, insatisfação do 

cliente, reclamações de clientes, entre outros. Nesse sentido, o significado da 

qualidade é orientado para os custos, e maior qualidade geralmente ―custa 

menos‖.[1] 

 
 Para obter qualidade é bom começar por estabelecer a ―visão‖ para a 

organização, juntamente com as suas políticas e objetivos. Converter metas em 

resultados (fazendo com que a qualidade aconteça) é possível através da gestão de 

processos - sequências de atividades que produzem os resultados pretendidos. A 

gestão da qualidade faz uso extensivo de três desses processos de gestão[1]: 

 

1. Planeamento da qualidade 

2. Controlo da qualidade 

3. Melhoria da qualidade 

 

 Estes processos são conhecidos como a ―Trilogia de Juran‖ e são paralelos 

aos processos há muito usados para a gestão financeira. Os processos financeiros 

consistem no planeamento financeiro que prepara o orçamento financeiro anual, 

definindo as ações a serem tomadas no próximo ano e traduzindo essas ações em 

dinheiro. Determina as consequências financeiras do plano, sendo que o resultado 

final estabelece as metas financeiras para a organização e  para as suas várias 

divisões e unidades. O controlo financeiro consiste em avaliar o desempenho 

financeiro real, comparando-o com as metas financeiras. Este controlo permite agir 

sobre a diferença. Existem inúmeros subprocessos para o controlo financeiro como o 

controlo de custos, despesas, inventário, entre outros. A melhoria financeira é um 

processo que visa melhorar os resultados financeiros. Pode ser efetuado através de 

projetos de redução de custos, novas instalações para melhorar a produtividade, 

desenvolvimento de novos produtos para aumentar as vendas, aquisições, entre 

outros. Todos estes processos são transversais e fornecem a base para a gestão 

financeira, não importa qual seja o tipo de organização.[1] 

 

 A analogia financeira ajuda os gestores a perceber que podem gerir a 

qualidade usando os processos de planeamento, controlo e melhoria. Já que o 

conceito da trilogia é idêntico àquele usado na gestão de finanças, os gestores não 

são obrigados a mudar a sua abordagem conceitual. No entanto, os passos 

processuais diferem. Cada um desses três processos de gestão tem a sua própria 
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sequência de atividades tal como mostra a Figura 1. Cada sequência segue um 

conjunto invariável de etapas e é aplicável a todas as áreas, independentemente da 

indústria, função ou até mesmo da cultura.[1] 

 

Figura 1: Os três processos universais da gestão da qualidade segundo a Trilogia de Juran.
[3]

 

 

 A questão seguinte prende-se com a dificuldade das organizações na 

atribuição de responsabilidades e gestão de tempo dentro da triologia. A Figura 2 é um 

modelo projetado para mostrar esta inter-relação numa empresa japonesa (Itoh 

1978).[1] 

Figura 2: O modelo  Itoh. Relação entre o tempo dispendido em cada processo de gestão da qualidade e os níveis 

hierárquicos.
[1]

 

 

Planeamento da Qualidade

• Estabelecer objetivos da 
qualidade

• Identificar os clientes

• Determinar as necessidades 
dos clientes

• Desenvolver produtos com 
características que respondam 
às necessidades dos clientes

• Desenvolver processos 
capazes de produzir as 
características pretendidas

• Estabelecer processos de 
controlo e de transferência dos 
planos para o campo prático

Controlo da Qualidade

• Avaliar a 
performance/desempenho

• Comparar o desempenho com 
os objetivos da qualidade

• Agir na diferença analisada

Melhoria da Qualidade

• Provar a necessidade

• Estabelecer infraestruturas

• Identificar oportunidades de 
melhoria

• Elaborar equipas responsáveis 
pela melhoria

• Providenciar recursos, 
motivação e treino para as 
equipas de forma a  
diagnosticar causas e 
encontrar soluções

• Estabelecer medidas de 
controlo que estabeleçam os 
ganhos alcançados
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 A escala horizontal representa a percentagem de tempo dispendido por uma 

pessoa e vai de zero a cem por cento. A escala vertical representa os níveis na 

hierarquia. O diagrama mostra que os gestores superiores gastam a maior parte do 

tempo em planeamento estratégico e melhoria. O tempo que é gasto no controlo é 

pequeno. Em níveis progressivamente mais baixos da hierarquia, o tempo gasto no 

planeamento estratégico diminui, enquanto que o tempo gasto em controlo e 

manutenção cresce rapidamente. Nos níveis mais baixos, o tempo é dominado pelo 

controlo e manutenção dos processos, embora ainda se gaste algum tempo na 

melhoria.[1] 

 

 Os processos usados para a gestão da qualidade sofreram extensa mudança 

ao longo dos milénios, e a sua evolução não tem fim à vista. 

 

1.1.3 Controlo da Qualidade 

 

 O termo controlo da qualidade (CQ) surgiu no início do século XX.[4]O conceito 

era ampliar a abordagem para alcançar a qualidade, a partir da então ―inspeção pós 

facto‖, ao que hoje chamamos de ―prevenção de defeitos‖. Durante algumas décadas, 

a palavra ―controlo‖ possuia um significado amplo que incluía o conceito de 

planeamento da qualidade. Surgiram então eventos que estreitaram o significado de 

―controlo da qualidade‖. O movimento do ―controlo estatístico de qualidade‖ deu a 

impressão de que controlo da qualidade consistia apenas no uso de métodos 

estatísticos. Já o movimento ―confiabilidade‖ alegou que o controlo da qualidade era 

aplicado somente no momento do teste, mas não durante a vida útil. Nos Estados 

Unidos, o termo ―controlo da qualidade‖ tem muitas vezes o significado restrito definido 

anteriormente. O termo ―gestão da qualidade total‖ (TQM) é agora usado como o 

termo abrangente. Na Europa, o termo ―controlo da qualidade‖ também está a adquirir 

um significado mais restrito. Recentemente, a organização europeia de qualidade 

mudou o seu nome de Organização Europeia para  o Controlo de Qualidade para 

Organização Europeia para a Qualidade.[1]  
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Estabelecer os 
parâmetros a 

controlar

Estabelecer a forma 
de monitorização dos 

parâmetros

Estabelecer padrões 
de desempenho / 

objetivos a alcançar

Medir a performance 
obtida na realidade

Comparar a 
performance obtida 

com os objetivos 
estabelecidos

Agir sobre a diferença 
encontrada

 

Figura 3: Diagrama de entradas e saídas do processo de controlo da qualidade.
[1]  

 

 O estabelecimento dos processos responsáveis pelo  controlo da qualidade 

integra o planeamento da qualidade. Na Figura 3, é possível observar um diagrama de 

entradas e saídas presentes num processo de controlo da qualidade. As entradas 

correspondem aos recursos do processo operacional desenvolvidos para produzir 

produtos/serviços capazes de satisfazer as necessidades do cliente. A saída consiste 

num sistema de controlo associado ao produto e processo de foma a fornecer 

estabilidade ao processo operacional.[1] 

 

 O controlo da qualidade é então um processo de gestão universal para 

conduzir as operações de modo a proporcionar estabilidade e evitar situações 

adversas. Para manter a estabilidade, o processo de controlo da qualidade avalia o 

desempenho real, compara desempenho aos objetivos e atua sobre a diferença.[1] 

 

1.1.4 Controlo da qualidade e Garantia da qualidade 

 

 Controlo da qualidade e garantia da qualidade são dois conceitos com muito 

em comum. Ambos avaliam a performance, comparam a performance aos objetivos e 

agem sobre as diferenças encontradas entre a performance e as especificações de um 

processo ou produto. No entanto, controlo da qualidade não é o mesmo que garantia 

da qualidade.[1] 
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 O controlo da qualidade tem como propósito manter o controlo do processo. A 

performance é avaliada e comparada aos respetivos objetivos durante as operações. 

O principal objetivo é providenciar informação sobre o estado das operações àqueles 

que diretamente são responsáveis por as conduzir.[1] 

 

 A garantia da qualidade tem como propósito verificar se o controlo da qualidade 

está a ser devidamente efetuado. A performance é avaliada depois das operações, e a 

informação resultante é transmitida não só aos responsáveis operatórios como a 

outras partes envolvidas das quais podem fazer parte responsáveis de departamentos, 

administração, órgãos reguladores, clientes ou, até mesmo, o público em geral.[1] 

 

 Entende-se como gestão da qualidade as atividades coordenadas para dirigir e 

controlar uma organização no que respeita à qualidade. É o processo de conceber, 

controlar e melhorar os processos da empresa, quer sejam processos de gestão, de 

produção ou mesmo de marketing.[5] 

 

 O controlo da qualidade (CQ) é parte da gestão da qualidade orientada para a 

satisfação dos requisitos da qualidade e serve para verificar se os requisitos estão a 

ser respeitados e se os objetivos da empresa estão a ser atingidos. [5]Como exemplo 

de controlo da qualidade pode referir-se o controlo de dados e documentação.  

 

 A garantia de qualidade (GQ) é a parte da gestão da qualidade orientada para 

gerar confiança quanto à satisfação dos requisitos da qualidade, sendo que na prática 

são as ações tomadas com vista a reduzir os erros, por exemplo, auditorias, ensaios 

de comparação interlaboratorial (ECI) e a utilização de material de referência (MR). [5] 

 

1.1.5 Manual da Qualidade 

 

 O controlo da qualidade requer uma extensa tomada de decisão. Estas 

decisões abrangem uma ampla variedade de assuntos e ocorrem em todos os níveis 

da hierarquia. O planeamento do controlo da qualidade deve fornecer uma rede de 

informações que possa auxiliar na tomada de decisões. O uso de informações em 

tempo real  que permitam a deteção imediata e correção de não conformidades é de 

importância vital na estrutura de uma organização. Além disso, deve existir uma rede 
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de informações capaz de fornecer dados, conforme necessário, para detectar 

tendências, identificar ameaças e oportunidades e avaliar o desempenho de unidades 

organizacionais e do pessoal envolvido. Em algumas empresas, o sistema de 

informação de qualidade é projetado para ir além do controlo do produto. Por exemplo, 

muitas empresas prepararam e publicam regularmente relatórios mostrando os dados 

de desempenho da qualidade resumidos para várias áreas de mercado, linhas de 

produtos, funções operacionais, etc. Estes dados de desempenho funcionam como 

indicadores do desempenho da qualidade do pessoal responsável por cada 

departamento. [1] 

 

 Tais procedimentos de avaliação do desempenho são pensados, escritos e 

aprovados formalmente. Uma vez publicados, tornam-se guias autorizados 

paraconduzir a organização. É bastante comum que os procedimentos relacionados 

com a gestão da qualidade sejam publicados coletivamente num ―manual de 

qualidade‖ (ou título equivalente). Uma parte significativa do manual refere-se ao 

controlo da qualidade. Os manuais da qualidade aumentam a utilidade dos 

procedimentos de várias maneiras: [1] 

 

1.Legitimidade: Os manuais são aprovados pelos mais altos níveis da organização. [1] 

 

2. Localização facilitada: Os procedimentos são reunidos numa fonte de referência 

bem conhecida, em vez de dispersos entre muitos memorandos, acordos orais, 

relatórios, atas, etc.[1] 

 

3. Estabilidade: Os procedimentos sobrevivem apesar de falhas de memória e 

rotatividade de funcionários. [1] 

 

 Estudos de manuais de qualidade das empresas mostram que a maioria deles 

contém um conteúdo central que é bastante semelhante de empresa para empresa. 

Em relação ao controlo da qualidade, este conteúdo principal inclui procedimentos 

para: [1] 

 

 Aplicação do loop de feedback ao processo e controlo do produto; 
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 Garantia de que os processos operacionais são capazes de atingir as metas da 

qualidade; 

 Manutenção de instalações e calibração de instrumentos de medição; 

 Relações com fornecedores em questões de qualidade; 

 Recolha e análise dos dados necessários para o sistema de informação da 

qualidade; 

 Treinamento do pessoal para executar as provisões do manual; 

 Auditoria para garantir a adesão aos procedimentos. [1] 

 

 As secções gerais de um manual da qualidade incluem: [1] 

 

1. Uma declaração oficial do gerente geral. Incluindo as assinaturas que conferem 

legitimidade; 

2. O objetivo do manual e como usá-lo; 

3. As políticas de qualidade pertinentes da empresa, visão e objetivos; 

4. Os organogramas e tabelas de responsabilidades relativas à função de 

qualidade; 

5. Provisão para auditoria de desempenho contra os mandatos do manual. [1] 

 

 Secções adicionais do manual lidam com critérios de aplicação específica para 

departamentos funcionais, produtos e processos da organização.[1] 

  

 O manual da qualidade não deve ser encarado como um documento estático e 

deve ser, igualmente, alvo de revisões e atualizações conforme pertinente. Os 

gestores podem influenciar a adequação do manual do controlo da qualidade de várias 

formas, nomeadamente, através da participação na definição de novos critérios a 

serem cumpridos pelo manual, aprovando o rascunho final do manual para torná-lo 

oficial. [1] 

 

 1.1.6 Segurança alimentar: Controlo da qualidade 

 

 A alimentação é essencial para a vida, por isso a segurança alimentar é um 

direito humano básico. Biliões de pessoas no mundo estão em risco de consumir 

alimentos inseguros. Muitos milhões adoecem, enquanto centenas de milhares 
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morrem a cada ano devido à falta de segurança alimentar. Portanto, pode-se dizer que 

alimentos seguros salvam vidas. A segurança alimentar melhora o indivíduo, a 

população e a saúde. Alimentos seguros melhoram o crescimento económico da 

região onde a segurança alimentar é praticada e melhorada. O fornecimento seguro de 

alimentos depende tanto da ciência sólida quanto da aplicação de leis, daí o papel 

fundamental do governo no desenvolvimento do controlo deste setor. Com os avanços 

tecnológicos, novos regulamentos devem ser promulgados para proteger o 

fornecimento contínuo de produtos seguros e saudáveis para a saúde e bem-estar das 

pessoas.[6] 

 

 Desafios e tragédias na segurança alimentar incluem contaminações químicas, 

biológicas, higiene e incidentes relacionados com o meio ambiente. Historicamente, 

incidentes de produtos alimentares contaminados com poluentes industriais foram 

documentados. Falhas no controlo da qualidade do sector alimentar constituem 

ameaças à saúde e segurança humana, com graves implicações para as 

organizações.[6] 

 

 A alimentação segura fornece uma necessidade humana básica. Suporta  a 

economia nacional, comércio e turismo, contribui para a nutrição, segurança e 

desenvolvimento sustentável da nação. A globalização provocou uma crescente 

procura do consumidor por uma variedade mais ampla de alimentos, resultando num 

processo cada vez mais complexo, formando assim uma cadeia alimentar global. À 

medida que a população mundial cresce, a intensificação e a industrialização da 

agricultura e da produção pecuária, para atender à crescente procura de alimentos cria 

oportunidades e desafios para a segurança alimentar. Os produtores de alimentos, 

distribuidores, manipuladores e vendedores têm como principal responsabilidade a 

garantia da segurança alimentar. Os consumidores devem permanecer vigilantes e 

alfabetizados em questões de segurança alimentar. As agências governamentais 

devem igualmente exercer as suas funções a fim de proteger a segurança e saúde 

públicas. Os profissionais da área jurídica  devem permanecer ativos em defender 

uma política desegurança alimentar no mercado global. Os médicos e profissionais de 

saúde devem ser igualmente apaixonados pela liderança na abordagem da segurança 

alimentar. Afinal, uma alimentação segura e nutritiva implica uma população mais 

saudável. Independentemente de quem assume a liderança em segurança alimentar, 

no final, uma estreita colaboração entre todas as partes interessadas é vital para o 
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objetivo de atingir um patamar de segurança alimentar significativa para cada pessoa 

numa perspetiva global.[6] 

 

 Um outro aspeto a ter em conta, é, sem dúvida, o aumento da informação 

acerca dos efeitos dos alimentos no organismo e crescente preocupação da 

população em saber exatamente o que está a consumir. Os media e a comunicação 

social tiveram um papel preponderante nesta viragem de pensamento. Com isto, os 

governos apertaram a legislação e criaram a obrigatoriedade de rótulos nutricionais 

associados aos alimentos, de forma a combater a lacuna no fornecimento de 

informação sobre o conteúdo dos alimentos colocados no mercado até então, por 

parte da indústria alimentar.[6] 

 

 Em resumo, segurança alimentar e nutricional estão intimamente ligadas. Uma 

alimentação deficiente cria um ciclo vicioso de doença e desnutrição que afeta toda a 

população. As cadeias de distribuição de alimentos cruzam múltiplas fronteiras 

regionais, exigindo uma colaboração entre governos, produtores, fornecedores, 

distribuidores e consumidores que acabarão por garantir a segurança alimentar no 

século XXI. Cabe também a cada organização desenvolver um conjunto de medidas 

que lhes permita internamente, e no decorrer das suas atividades, atender às 

exigências do mercado.[6] 

 

1.2. Organizações para a Qualidade 

 

 Todos estes novos conceitos introduzidos no âmbito do controlo e segurança 

alimentar requereram um consenso a nível global de critérios de aceitação que 

permitissem às organizações melhorar a sua qualidade. Para tal foram criadas 

diversas organizações responsáveis pela elaboração de sistemas de normalização 

que reúnem os critérios necessários para o cumprimento de requisitos. 

 

1.2.1 Organizações internacionais para a Qualidade 
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  1.2.1.1 International Organization for Standardization 

(ISO) 

 

 A ISO é uma organização internacional não governamental e independente que 

conta com uma adesão de 160 organismos nacionais de normalização. Através dos 

seus membros, reúne especialistas para compartilhar conhecimento e desenvolver 

Normas Internacionais relevantes, baseadas no consenso e nas necessidades do 

mercado. Estas normas têm como principal função apoiar a inovação e fornecer 

soluções para os desafios globais. A ISO está cediada em Genebra, na Suíça.[7] 

 

 Padrões Internacionais facilitam o funcionamento dos mercados, pois fornecem 

especificações de classe mundial para produtos, serviços e sistemas, de forma a 

garantir qualidade, segurança e eficiência dos mesmos.A ISO publicou 22226 Normas 

Internacionais e documentos relacionados, abrangendo quase todos os setores, desde 

a tecnologia até a segurança alimentar, agricultura e saúde. Todos estes padrões de 

normalização são desenvolvidos pelas pessoas que deles necessitam, através de um 

processo de consenso. Especialistas de todo o mundo desenvolvem os padrões 

exigidos pelo seu setor. Isso significa que as Normas elaboradas refletem uma riqueza 

de experiência e conhecimento internacional.[7] 

 

 Apesar de ser responsável pela elaboração de Normas Internacionais a  ISO 

não é um organismo certificador.[8] 

 

  1.2.1.2 International Electrotechnical Commission (IEC) 

 

 A IEC é uma organização sem fins lucrativos, quasi governamental, fundada 

em 1906, que desenvolve normas internacionais e opera sistemas de avaliação de 

conformidade nos campos da eletrotecnologia. A IEC é composta por um membro do 

Comité Nacional de cada país, em que cada um paga uma cota de afiliação e em troca 

pode participar plenamente no trabalho IEC.[9] 

 



FCUP 

Auditorias técnicas na análise alimentar 

16 

 
 A IEC é a organização global líder na publicação de Normas Internacionais e 

gestão de sistemas de avaliação de conformidade para produtos, sistemas e serviços 

elétricos e eletrónicos, coletivamente conhecidos como eletrotecnologia. As 

publicações da IEC servem como base para apadronização nacional e como 

referências na elaboração de contratos internacionais.[10] 

  

 1.2.1.3 European Committee for Standardization (CEN) 

 

 O Comité Europeu de Normalização (CEN), é uma associação que reúne os 

organismos nacionais de normalização de 34 países europeus.[11] 

 

 O CEN é uma das três organizações europeias de normalização (juntamente 

com o CENELEC e o ETSI) que foram oficialmente reconhecidas pela União Europeia 

e pela Associação Europeia de Comércio Livre (EFTA) como responsáveis pelo 

desenvolvimento e definição de normas voluntárias a nível europeu.[11] 

 

 O CEN fornece uma plataforma para o desenvolvimento de Normas Europeias 

e outros documentos técnicos relacionados com vários tipos de produtos, materiais, 

serviços e processos associados a um vasto leque de domínios e setores, incluindo: 

aéreo e espacial, produtos químicos, construção, produtos de consumo, defesa e 

segurança, energia, ambiente, alimentos e rações, saúde e segurança, cuidados de 

saúde, TIC, maquinaria, materiais, equipamentos sob pressão, serviços, vida 

inteligente, transporte e embalagem.[11] 

 

1.2.2 Organizações nacionais para a Qualidade 

 

 1.2.2.1 Instituto Português da Qualidade (IPQ) 

 

 O IPQ é o Organismo Nacional de Normalização e a Instituição Nacional de 

Metrologia. 
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 Enquanto Organismo Nacional Coordenador do sistema português da 

qualidade (SPQ), são atribuições do IPQ a gestão, coordenação e desenvolvimento do 

Sistema Português da Qualidade, numa perspetiva de integração de todas as 

componentes relevantes para a melhoria da qualidade de produtos, de serviços e de 

sistemas da qualidade e da qualificação de pessoas.[12] 

 No âmbito do SPQ, o IPQ é o organismo responsável pela gestão de 

programas de apoio financeiro, intervindo ainda na cooperação com outros países no 

domínio da Qualidade. [12] 

 O IPQ é o Organismo Nacional de Normalização tendo como competência, 

designadamente, promover a elaboração de normas portuguesas, garantindo a 

coerência e atualidade do acervo normativo nacional e promover o ajustamento de 

legislação nacional sobre produtos às normas da União Europeia.[12] 

 A nível internacional, o IPQ assegura a representação de Portugal em 

inúmeras estruturas europeias e internacionais relevantes para a sua missão, como o 

European Committee for Standardization (CEN), a International Electrotechnical 

Commission (IEC) e a International Organization for Standardization (ISO). [12] 

 

 1.2.2.2 Instituto Português de Acreditação (IPAC) 

 

 Antes de mais é importante distinguir acreditação de certificação. A certificação 

é a prestação, por um organismo independente, de garantia escrita (através de um 

certificado) de que o produto, serviço ou sistema em questão satisfaz requisitos 

específicos.[13] 

 

 Acreditação é o reconhecimento formal por parte de um organismo 

independente, geralmente conhecido como um organismo de acreditação, de que um 

organismo de certificação opera de acordo com padrões internacionais. [13] 

 

 Existem várias entidades para a certificação mas existe apenas um organismo 

nacional de acreditação em cada Estado-Membro da União Europeia e, no caso de 

Portugal, esse organismo é o Instituto Português de Acreditação (IPAC). [13] 
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 Para o desenvolvimento das suas atividades de acreditação o IPAC possui 

diversas comissões técnicas em que interatua com as partes interessadas e recorre a 

uma bolsa de avaliadores e peritos externos. Possui ainda uma comissão consultiva 

representativa das várias partes interessadas na atividade de acreditação e que 

supervisiona a imparcialidade da sua atuação, bem como providencia orientação 

estratégica. [13] 

 

1.3 Auditorias 

 

 É evidente que a determinação de qual o nível de inspeção a ser feito para 

assegurar o cumprimentos dos requisitos associados a um processo ou produto é 

essencial para o sucesso do mesmo.  

 

 Uma auditoria é um processo sistemático, independente e documentado para 

obter evidências de auditoria e respetiva avaliação objetiva, com vista a determinar em 

que medida os critérios da auditoria são satisfeitos. [14] 

 

 A auditoria surge como resposta à necessidade permanente das organizações 

de terem acesso a informação pertinente para a tomada de decisões. Ao auditor cabe 

a tarefa de avaliar se as demonstrações financeiras e/ou operações internas 

representam ou não os resultados esperados pela entidade.[15] 

 

 A auditoria tem como objetivos verificar a implementação e o cumprimento dos 

procedimentos definidos, avaliar se os seus objetivos foram alcançados, monitorizar 

indicadores de desempenho e identificar oportunidades de melhoria, sendo que todas 

estas constatações devem ser comunicadas à gestão de topo .[14]A auditoria da 

qualidade não garante a qualidade do produto ou serviço, mas tem como finalidade 

controlar e melhorar esse mesmo produto ou serviço. 

 

  Uma auditoria pode ser definida: dependendo do âmbito e objetivos sendo 

dividida em auditorias a sistemas ou auditorias de conformidade (a processos e 

produtos); dependendo do seu alcance, podendo ser uma auditoria global ou parcial 
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(processos, departamentos, requisitos normativos, seguimento de ações corretivas); 

dependendo do cliente, podendo ser considerada uma auditoria interna (1ªparte) ou 

externa (2ªparte e 3ªparte) ou ainda, dependendo do tipo de referencial normativo, 

podendo ser, por exemplo, uma auditoria a um sistema de gestão da qualidade (ISO 

9001) ou a um sistema de gestão do ambiente (ISO 14001). Uma auditoria interna é 

efetuada por elementos da própria organização aos seus sistemas e/ou serviços. Uma 

auditoria externa de 2ª parte é efetuada pelos clientes aos seus fornecedores. Uma 

auditoria externa de 3ª parte é uma auditoria de certificação e por isso mesmo é 

levada a cabo por um organismo independente de certificação.[16] 

 

 O processo de auditoria é um processo que envolve alguma complexidade e é 

composto por oito fases:[16] 

 

1. Programação da auditoria; 

2. Preparação da auditoria; 

3. Elaboração do plano de auditoria; 

4. Reunião de abertura; 

5. Realização da auditoria; 

6. Elaboração do relatório de auditoria; 

7. Reunião de encerramento; 

8. Elaboração e implementação do plano de ações corretivas e sua revisão.[16] 

 

 Na fase de programação de uma auditoria é necessária a definição dos 

objetivos, âmbito e alcance da auditoria. É nesta fase que se estabelecem as 

autoridades envolvidas, faz-se a identificação e disponibilização dos recursos, 

definem-se procedimentos que permitam avaliar o cumprimento dos objetivos 

previstos e garante-se o controlo dos registos associados através do estabelecimento 

de atividades de monitorização e revisão.[16] 

 

 Durante a preparação da auditoria é analisado o documento contratual ou 

referencial normativo a ser auditado. Faz-se a caracterização da entitade a auditar, 

analisa-se o âmbito de auditoria (processos, produtos, sistemas). São revistos os 

objetivos da auditoria e a equipa de auditores é formada, sendo atribuídas as 

responsabilidades aos seus membros. É nesta etapa que se define a duração 

estimada da auditoria e o prazo para a sua realização. A etapa termina com uma 

análise aos documentos de suporte como o MQ e procedimentos documentados.[16] 



FCUP 

Auditorias técnicas na análise alimentar 

20 

 
 

 Na elaboração do plano de auditoria é necessário o acordo entre o cliente e a 

entidade que realiza a auditoria quanto ao conteúdo da mesma. Sendo que se trata de 

um plano, é importante não esquecer que este está sujeito a alterações. No entanto, 

estas possíveis alterações devem ser minimizadas. Um plano de auditoria deve conter 

identificação da entidade a auditar, do referencial normativo (ou procedimento), dos 

objetivos, âmbito e alcance, da duração e datas de realização, da equipa auditora, dos 

documentos de referência, do idioma e de possíveis condicionantes. Deve incluir 

igualmente a proposta do plano de auditoria e outras observações que a equipa 

auditora ache pertinente.[16] 

 

 A fase seguinte consiste na reunião de abertura na qual são revistos os 

objetivos, âmbito e alcance da auditoria e é estabelecido como se desenrolará o 

processo de auditoria. Nesta fase é importante estabelecer contato e canais de 

comunicação entre a entidade a auditar e a equipa auditora (EA). A EA deve ser 

apresentada, bem como a organização auditada e todos os colaboradores presentes. 

Deve ser dada a oportunidade aos colaboradores da entidade auditada de colocarem 

todas as dúvidas ou questões à EA. Nesta etapa são abordados os seguintes 

elementos: análise e confirmação do plano, confirmação de exclusões, descrição de 

metodologias de auditoria, confirmação do estado de atualização da documentação 

fornecida e confirmação de medidas de segurança aplicáveis e de 

confidencialidade.[16] 

 

 Dos processos referentes à fase de realização da auditoria fazem parte a 

recolha e seleção da informação pertinente, a obtenção de evidências (documentos, 

entrevistas, observações diretas e análise de dados), a verificação face a requisitos, a 

obtenção de constatações e revisão das mesmas e, por fim, a obtenção de 

conclusões. 

 

 Após a realização da auditoria segue-se a fase de elaboração do respetivo 

relatório. Neste relatório devem constar os objetivos, âmbito e alcance da auditoria, o 

cliente da auditoria, o referencial de suporte à auditoria, auditores e respetiva 

participação, datas de realização e duração, identificação da entidade auditada, locais 

e processos auditados e identificação das cláusulas/sub-cláusulas do referencial 

normativo cujo cumprimento foi auditado. Deste documento devem também fazer parte 

o resumo da auditoria (descrição do estado do sistema/processo/produto), 
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constatações identificadas, evidência dos colaboradores contatados e oportunidades 

de melhoria. Qualquer constatação efetuada durante uma auditoria que coloque em 

causa a capacidade do sistema de gestão auditado para garantir os requisitos 

específicos é considerada uma não conformidade. O auditor coordenador possui 

responsabilidade final pelo relatório elaborado.[16] 

 

 Na reunião de encerramento são apresentadas as conclusões e o relatório de 

auditoria. Esta reunião é conduzida pelo auditor coordenador, devendo participar na 

mesma a gestão de topo da organização bem como os responsáveis pelos 

processos/áreas auditadas. Ambas as partes podem e devem esclarecer dúvidas 

decorrentes da auditoria. Deve ser feita a confirmação do cumprimento dos objetivos 

da auditoria e/ou eventuais alterações no âmbito e alcance da mesma, a apresentação 

do resumo sobre a forma como decorreu a auditoria, a identificação dos pontos fortes 

constatados seguida da identificação das principais deficiências, a apresentação do 

relatório de auditoria e a leitura e esclarecimento das não conformidades neste 

registadas e, por fim, o registo de eventuais ações corretivas entretanto 

desencadeadas pela organização auditada. É ainda necessária a solicitação da 

evidência (rúbrica do responsável) da tomada de conhecimento das não 

conformidades pela organização auditada, a distribuição de cópias do relatório de 

auditoria pela equipa auditora e pela organização auditada e, finalmente, é feita uma 

análise sobre a forma do plano de ações corretivas a elaborar pela organização alvo 

da auditoria. Deste plano deve constar para cada não conformidade registada no 

relatório de auditoria a análise de causas da sua ocorrência, a definição e 

desencadeamento de ações corretivas e a revisão da implementação e eficácia das 

mesmas. Todos estes itens devem estar datados e deve ser identificado o(s) 

responsável(is) pela sua implementação e verificação de eficácia.[16] 

 

 Atualmente, auditoria e qualidade são temas essenciais para a sobrevivência 

de uma organização, uma vez que o mercado é cada mais exigente e as empresas 

têm que utilizar todas as ferramentas ao seu alcance para manter a sua 

competitividade e excelência. 

 

1.3.1 Auditoria Interna 
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 Todo o processo de gestão de um sistema da qualidade deve ser auditado 

periodicamente para garantir a objetividade e integridade do desempenho do sistema. 

Em muitas situações, as auditorias internas têm um papel adicional e funcionam como 

precursoras de auditorias externas. Quando as auditorias e seus relatórios resultantes 

são administrados com sabedoria, as auditorias são percebidas por todos os 

participantes como um veículo mutuamente útil para melhorar o sistema de qualidade 

da organização e, consequentemente, a qualidade do(s) seu(s) produto(s). A 

preparação de um plano de auditoria deve incluir uma revisão detalhada de tudo o que 

foi acordado a ser feito na implementação do sistema de gestão da qualidade da 

organização. Obviamente, nem tudo pode ser auditado em intervalos frequentes. Os 

planos de auditoria devem estabelecer prioridades de auditoria e cronogramas de 

auditoria que refletem as prioridades. Itens de alta prioridade serão auditados 

frequentemente, itens de baixa prioridade com menor frequência. [16] 

 

 Em cada nível organizacional, a equipa de auditoria deve consistir, idealmente, 

um grupo de pessoas que, coletivamente, têm conhecimento das atividades e 

procedimentos que estão a ser auditados. Para garantir a objetividade, em cada nível 

de auditoria, a equipa auditora não deve ser composta inteiramente de pessoal 

associado ao departamento em causa. Numa auditoria interna devem estar 

envolvidos: os gestores; o pessoal técnico ou de supervisão do departamento 

correspondente; pessoal técnico ou de supervisão de outros departamentos 

interligados ao departamento em causa; e pessoal de outros departamentos não 

interligados, tais como Pesquisa e Desenvolvimento, Estatística ou Marketing. [16] 

 

 Ao discutir as atualizações periódicas do sistema, observa-se que as atividades 

necessárias para realizar uma atualização servem como partes fundamentais do 

aspecto numérico de uma auditoria interna do sistema de gestão da qualidade. Ao 

desenvolver atualizações de rotina do sistema ou processo a auditar, a integridade dos 

dados numéricos deve ser questionada pelo exame gráfico dos dados. Em particular, 

os histogramas de dados de manutenção e de rotina devem ser inspecionados para 

detectar recuos, exceções ou outras anomalias. Gráficos de tempo destes dados 

também são informativos, especialmente para revelar tendências, ciclos e/ou outros 

padrões a curto e longo prazo. As auditorias de procedimentos devem incluir 

observações no local dos procedimentos de qualidade reais. O objetivo é ajudar o 

auditado a cumprir os princípios de gestão da qualidade da organização. [16] 
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 Onde não há um tipo de produto físico onde se possa fazer uma comparação 

com a especificação do tipo conforme ou não conforme e que requer uma avaliação da 

dimensão, aparência ou parâmetros a ser testados, a principal fonte de avaliação é a 

verificação com recurso a uma check-list. Indústrias de serviços como hotéis, 

restaurantes, bancos e serviços de saúde exigem apenas evidências de conformidade 

ou não conformidade de acordo com um padrão específico presente nessa check-

list.[1] 

 

1.4 Norma NP EN ISO/IEC 17025:2005 

 

 A NP EN ISO/IEC 17025 é um referencial normativo utilizado pelos laboratórios 

como diretiva no desenvolvimento do Sistema de Gestão para a qualidade assim como 

para as atividades administrativas e técnicas. [17] 

 

 Este referencial divide os requisitos de competência em dois grandes grupos: 

requisitos de gestão e requisitos técnicos, apresentados na Tabela 1. 

 

Tabela 1: Requisitos da NP EN ISO/IEC 17025:2005
[17] 

Requisitos de Gestão Requisitos Técnicos 

 

• Organização  

• Sistema de Gestão  

• Controlo de documentos  

• Análise de consultas, propostas e contratos  

• Subcontratação de ensaios e calibrações  

• Aquisição de produtos e serviços  

• Serviço ao cliente  

• Reclamações  

• Controlo de trabalhos de ensaio não-conformes  

• Melhoria  

• Ações corretivas  

• Ações preventivas  

• Controlo de registos  

• Auditorias internas  

• Revisões pela gestão  

 
• Generalidades  

• Pessoal  

• Instalações e condições ambientais  

• Métodos de ensaio e validação dos métodos  

• Equipamento  

• Rastreabilidade das medições  

• Amostragem  

• Manuseamento dos itens a ensaiar  

• Garantir a qualidade dos resultados de ensaio  

• Apresentação dos resultados  

 
 
 

 

  

 Para cumprirem com uma norma de qualidade os laboratórios necessitam, 

entre outras medidas, de implementar um sistema de qualidade apropriado ao tipo, à 

gama e ao volume de trabalho que realizam, de documentar as medidas de qualidade 

no Manual da Qualidade do laboratório e os métodos de ensaio utilizados têm que 
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estar validados.[18] Este sistema de Gestão é aplicado a todas as atividades 

laboratoriais desenvolvidas na empresa. 

 

 A implementação de um SGQ com base nos requisitos da NP EN ISO/IEC 

17025 segue os passos descritos na figura 4.[4] 

 

 

Figura 4: Etapas de implementação da NP EN ISO/IEC 17025 (Fujimura).
[4]

 

 

 O referencial normativo NP EN ISO/IEC 17025 serve, entre outros assuntos, 

como guia para a criação ou aprimoramento por parte das empresas/laboratórios de 

um Sistema de Gestão para a qualidade.[17] 

 

 A criação de um Sistema de Gestão tem como objetivos estabelecer, 

implementar e manter um Sistema de Gestão adequado, de forma a garantir a 

qualidade dos resultados dos ensaios, bem como a satisfazer as necessidades do 

cliente. O Sistema de Gestão é aplicado a todas as atividades laboratoriais 

desenvolvidas na organização e segue os requisitos da NP EN ISO/IEC 17025.[5] 

 

 Um Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) documentado é um pré-requisito 

para a obtenção de acreditação e tem como fim dirigir e controlar uma 

empresa/laboratório no que respeita à qualidade, ou seja, é a estrutura organizacional 

criada para gerir e garantir a qualidade, os recursos necessários, os procedimentos 

operacionais e as responsabilidades estabelecidas.[5]É também objetivo do SGQ 

documentar todas as atividades e descreve-las e, ainda mais importante, ter 

evidências que demonstrem que as operações decorrem de acordo com o 

documentado. 

 

Planeamento Desenvolvimento Verificação Manutenção
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 A maioria dos laboratórios de análises químicas já implementou ou está a 

implementar um SGQ com o objetivo de manter ou melhorar a qualidade, a 

consistência e a fiabilidade dos dados produzidos.[19] 

 

 A NP EN ISO/IEC 17025:2005 especifica requisitos gerais de competência para 

realizar ensaios e/ou calibrações, incluindo amostragem. Abrange os ensaios e as 

calibrações realizados segundo métodos normalizados, não normalizados e métodos 

desenvolvidos pelo próprio laboratório e destina-se a ser utilizada pelos laboratórios no 

desenvolvimento dos seus sistemas de gestão para a qualidade, e para as atividades 

administrativas e técnicas.[17] 

 

 O objetivo do SGQ num Laboratório de análises Físico-Químicas (FQ) é 

providenciar resultados mais precisos e exatos, sendo, para isso, necessário que se 

tomem medidas específicas. Estas incluem a monitorização das temperaturas dos 

equipamentos (banhos, estufas, muflas, frigoríficos,…) e do ambiente de trabalho, 

utilização de cartas de controlo e retas de calibração, realização de análises em 

duplicado e amostras cegas, realização de confirmações e ensaios de recuperação, 

utilização de uma amostra diária de controlo do processo (DPCS), realização do 

controlo estatístico do processo de forma a monitorizar os ensaios, início de uma 

investigação de causas, sempre que um desvio ocorra e a participação periódica em 

ensaios de comparação interlaboratorial (ECI) ajudam a cumprir o objetivo do 

SGQ.[5][17][20] 

 

 Se os laboratórios de ensaio e calibração cumprirem os requisitos desta norma, 

o seu sistema de gestão da qualidade, para as atividades de ensaio e calibração, 

satisfaz igualmente os princípios da norma ISO 9001.[17] 

 

1.4.1 Requisitos de gestão 

 

 1.4.1.1 Organização 

 

 A empresa deve, entre outros aspetos, ter uma identificação jurídica, uma 

declaração do cumprimento dos requisitos normativos e/ou do cliente e/ou das 
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entidades regulamentadoras e/ou das organizações que efetuam o reconhecimento, 

declarar sobre eventuais conflitos de interesse, pressões internas/externas e garantia 

da confidencialidade. Deve definir responsabilidades, autoridades e ter um 

organigrama funcional. É importante que exista proteção da informação e propriedade 

dos clientes. A empresa deve criar um MQ e deve identificar as unidades técnicas que 

estão abrangidas pela acreditação, que podem ser todas ou apenas algumas das que 

a integram.[5][17][20] 

 

 1.4.1.2 Sistema de gestão 

 

 O Sistema de Gestão deve ser implementado e adequado às atividades da 

empresa. Deve ser documentado de forma a permitir entender, em qualquer altura, a 

sua eficácia. É essencial que o Sistema de Gestão seja alvo de atualizações de forma 

a certificar-se que o mesmo permaneça eficaz. Quando tal não for verificado, é vital 

que se tomem medidas para o melhorar. O Sistema de Gestão deve ter políticas, 

como por exemplo: de qualidade, de marca ou de confidencialidade, e estas devem 

estar bem documentadas no MQ do laboratório.[5][17][20] 

 

 O MQ deve ser organizado de forma a tornar claro para terceiros a estrutura 

organizacional do laboratório assim como o seu funcionamento e a sua organização 

de forma a cumprir os requisitos da NP EN ISO/IEC 17025. A política da qualidade 

deve ter em conta o compromisso com as boas práticas laboratoriais e qualidade dos 

resultados gerados sempre tendo em vista a satisfação das necessidades do cliente. 

Deve ser evidenciado o seu propósito e o compromisso dos colaboradores com o 

Sistema de Gestão assim como o compromisso no cumprimento dos requisitos da 

norma. É também importante que sejam bem definidas as funções de cada 

colaborador.[5][17][20] 

 

 A gestão de topo desempenha um papel fundamental na transmissão da 

importância do cumprimento de todos os requisitos aos seus colaboradores e deve 

evidenciar o seu comprometimento com o desenvolvimento e implementação do SGQ, 

bem como da melhoria continua da sua eficácia.[17] 
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 1.4.1.3 Sistema de gestão  

 

 No que respeita ao controlo dos documentos é necessário que todos os 

documentos passem por um processo de aprovação e posterior emissão. Os 

documentos emitidos devem estar disponíveis, atualizados e a sua utilização deve ser 

apenas por pessoal autorizado. A identificação de um documento deve ser única, e 

dela devem fazer parte a data de emissão, a revisão e a rubrica do responsável pela 

aprovação do documento. Deve ser realizada uma revisão periódica sendo que todas 

as alterações devem estar bem identificadas. Quando um documento fica fora de uso, 

ou seja, se torna obsoleto, é necessário a sua identificação como tal e a sua retirada 

dos locais de uso. A empresa deve estabelecer uma política de gestão das emendas 

manuscritas. O controlo documental deve ser aplicável tanto a documentos em suporte 

físico (papel) e em suporte informático quer sejam documentos internos ou 

externos.[5][17][20] 

 

 1.4.1.4 Análise de consultas, propostas e contratos 

 

 É necessário que a empresa garanta a compreensão e interpretação dos 

requisitos, necessidades e expetativas do cliente, que tenha a capacidade de cumprir 

com o acordo estabelecido com o cliente e que assegure que todas as diferenças 

entre a consulta/proposta e o contrato são devidamente validadas por ambas as 

partes. A empresa tem que fazer um registo das alterações antes, durante e após a 

prestação do serviço. É também importante que haja a garantia da comunicação 

interna a todos os colaboradores afetos ao trabalho. Não deve ser omisso o trabalho 

realizado por subcontratação. Sempre que ocorram alterações ao contrato efetuado, o 

cliente deve ser informado desses desvios. Se for necessário efetuar alterações ao 

contrato, devem ser seguidos os mesmos procedimentos de análise do contrato e todo 

o pessoal relacionado com o processo deve ser avisado.[5][17][20] 

 

 1.4.1.5 Subcontratação de ensaios e calibrações 

 
 As subcontratações de ensaios e calibrações devem ser realizadas apenas a 

laboratórios acreditados para esse ensaio. A empresa deve informar o cliente e, 

quando possível, obter a sua aprovação antes da realização do trabalho. Assim como 
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nos ensaios realizados na empresa, é necessário manter todos os registos dos 

subcontratos.[5][17][20] 

 

 1.4.1.6 Aquisição de produtos e serviços 

 
 Relativamente à aquisição de produtos e serviços é necessário efetuar uma 

avaliação e uma qualificação com vista à seleção dos fornecedores. É preciso avaliar 

também os produtos adquiridos e garantir a sua correta aquisição, receção, 

armazenamento e, sempre que aplicável, verificação/inspeção antes do uso. Os 

produtos a que deve ser dada especial importância são os reagentes, os Materiais de 

Referência Certificados (MRC), os padrões e os consumíveis de laboratório. 

Relativamente aos serviços são importantes as calibrações, manutenções e os 

ensaios interlaboratoriais.[5][17][20] 

 

 1.4.1.7 Serviço ao cliente 

 

 O serviço ao cliente deve-se basear numa política de cooperação de elevada 

qualidade. Deve dar-se especial importância ao diálogo com o cliente e deve-se estar 

disponível para o esclarecimento das suas dúvidas, em todas as etapas do trabalho 

em conjunto. A satisfação dos clientes sobre a prestação de serviços pode e deve ser 

avaliada, por exemplo, através de inquéritos de avaliação da satisfação dos mesmos. 

O retorno dos clientes assim como as reclamações devem ser encaradaspela 

organização como oportunidades de melhoria.[5][17][20] 

 

 1.4.1.8 Reclamações 

 
 Devem considerar-se reclamações todas as expressões de desagrado 

relativamente ao serviço prestado, quer sejam verbais ou escritas. As reclamações 

devem ser tidas em conta como sendo sempre oportunidades de melhorar o serviço 

prestado. É necessário que esteja estabelecida uma política de registo e tratamento de 

reclamações que deve incluir os seguintes passos: registo, investigação (análise de 

causas) e conclusões (correções e ações corretivas). A comunicação com o cliente 

deve ser atempada e adequada.[5][17][20] 
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 1.4.1.9 Controlo de trabalho de ensaio e/ou de calibração não 

conforme 

 
 Nos requisitos de controlo de trabalho de ensaios e/ou de calibrações não 

conforme é demonstrada a importância de efetuar o registo de uma não conformidade 

e de realizar uma investigação, ou seja, fazer uma análise de causas, bem como de 

registar as conclusões com as respetivas correções e ações corretivas. É importante 

definir as responsabilidades de quem conduz a investigação, de quem pode tomar 

decisões no caso de ser necessário a interrupção do trabalho e a suspensão da 

emissão de boletins analíticos e ainda do reinício do trabalho. Sempre que necessário 

os clientes devem ser informados do impacto do trabalho não conforme, 

nomeadamente das amostras afetadas. As não conformidades devem ser tratadas do 

início ao fim, de forma a tornar mais fácil analisar as frequências e as tendências 

destas, o que permite tomar as medidas corretivas ou preventivas mais 

adequadas.[5][17][20] 

 

 1.4.1.10 Melhoria 

 

 Este requisito tem como objetivo garantir uma melhoria contínua da eficácia do 

Sistema de Gestão com a utilização dos dados da qualidade (auditorias, controlo do 

processo, ações corretivas e preventivas, reclamações, controlo da 

qualidade,…).[5][17][20] 

 

 1.4.1.11 Ações corretivas 

 

 As ações corretivas devem ter uma análise de causas, incluindo um 

responsável pela sua aplicação e devem ser registadas. Devem também ser 

implementadas ações corretivas adequadas à dimensão do problema. É necessário 

definir o método para a avaliação da eficácia da ação corretiva, fazer o 

acompanhamento da implementação, a avaliação da eficácia e o fecho e conclusões 

das mesmas.[5][17][20] 
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 1.4.1.12 Ações preventivas 

 

 No que respeita às ações preventivas é importante que seja feito o registo e 

investigação, ou seja, a análise de potenciais causas dos potenciais problemas. 

Devem ser definidas e implementadas ações preventivas adequadas à dimensão do 

potencial problema. É importante definir o método para a avaliação da eficácia da ação 

preventiva, fazer o acompanhamento da implementação da mesma, a avaliação da 

eficácia da ação preventiva e o fecho da mesma.As ações preventivas são uma 

ferramenta importante no SGQ de uma organização.[5][17][20] 

 

 1.4.1.13 Controlo de registos 

 

 O laboratório deve definir um procedimento relativo ao controlo de registos 

onde deve estar estabelecido a identificação dos registos, a recolha, a indexação, o 

acesso, o arquivo, o armazenamento, a manutenção, a conservação (características 

ambientais), os períodos de retenção e a eliminação dos registos. Os registos devem 

ser legíveis, estar guardados num local seguro e que garanta a confidencialidade. 

Devem ser feitas cópias de seguranças de registos eletrónicos. A empresa tem que ter 

definida uma política de alteração de registos que deve ser aplicável a registos em 

suporte físico (papel) e em suporte informático.[5][17][20] 

 

 1.4.1.14 Auditorias Internas 

 

 A empresa deve elaborar um programa de auditorias, anual para os requisitos 

normativos e até 4 anos para ensaios do âmbito da acreditação. O programa de 

auditorias deve englobar todos os elementos do Sistema de Gestão, como as 

atividades de ensaio e/ou as calibrações. As auditorias devem ser realizadas, sempre 

que os recursos o permitam, por colaboradores qualificados, treinados e 

independentes das áreas a auditar. No final da auditoria o auditor tem que apresentar 

um relatório da mesma, referindo os aspetos observados que podem ser melhorados 

ou que não se encontram conformes. Todas as não conformidades ou oportunidades 

de melhoria detetadas durante uma auditoria interna devem ser registadas.[5][17][20] 
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 1.4.1.15 Revisões pela gestão 

 

 Estas revisões devem ser efetuadas, no mínimo, uma vez por ano e devem ser 

conduzidas pela gestão de topo. Têm como objetivo avaliar a adequação e eficácia do 

Sistema de Gestão implementado reconhecendo os seus pontos fortes e pontos 

fracos. Na revisão pela gestão devem ser tratados os seguintes pontos, de um grupo 

mais alargado: (i) adequação das políticas e procedimentos; (ii) relatórios do pessoal 

dirigente; (iii) resultados das auditorias internas; (iv) ações corretivas e preventivas; (v) 

avaliações efetuadas por organismos externos; (vi) resultados de comparações 

interlaboratoriais; (vii) alterações do volume e do tipo de trabalho; (viii) retorno da 

informação dos clientes; (ix) reclamações; (x) recomendações de melhoria; (xi) 

controlo da qualidade; (xii) recursos; (xiii) recursos humanos, (xiv) condições 

ambientais e (xv) objetivos da qualidade, entre outros.[5][17][20] 

 

 Sempre que se realiza uma reunião de revisão pela gestão é elaborada uma 

ata. O objetivo da ata é formalizar a revisão do Sistema de Gestão da Qualidade 

implementado de acordo com os requisitos da norma NP EN ISO/IEC 17025:2005. A 

revisão do SGQ é avaliada pela evolução e atualização dos procedimentos escritos e 

pelos registos das reuniões realizadas.[21] 

 

1.4.2 Requisitos técnicos 

 

 1.4.2.1 Generalidades 

 

 No primeiro grupo de requisitos técnicos da norma, são enumerados os fatores 

que podem influenciar a exatidão e fiabilidade dos resultados gerados durante uma 

análise. Estes fatores são depois tratados com maior atenção nos requisitos seguintes. 

O laboratório deve prestar maior atenção a esses fatores de forma a minimizar a sua 

influência no resultado final e ter em conta que a influência de cada um deles varia 

consoante o ensaio e o equipamento em questão.[5][17][20] 
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 1.4.2.2 Pessoal 

 

 Este requisito refere medidas a tomar de forma a tirar proveito das capacidades 

dos elementos integrantes da empresa. Todos os colaboradores devem ser 

devidamente treinados e formados para irem ao encontro dos requisitos de 

desempenho estabelecidos. É importante que exista um registo da descrição das 

funções de cada colaborador e que os mesmos estejam disponíveis para consulta. 

São importantes as ações de formação e as iniciativas que fomentem a atividade e o 

bem-estar conjunto. É importante que a empresa tenha evidencia da qualificação de 

todos os elementos e que esta seja adequada ao desempenho da sua função. Quando 

é admitido um novo colaborador é importante dar a conhecer a orgânica da empresa e 

dar a formação necessária para a aquisição das competências pretendidas.[5][17][20] 

 

 O produto final, ou seja, o que o laboratório vende, são os resultados 

obtidos[22], o que determina a necessidade de qualificar pessoal competente para a 

validação de resultados gerados.[23] 

 

 1.4.2.3 Instalações e condições ambientais  

 

 É  importante que as instalações tenham condições, tanto de iluminação como 

de temperatura e desinfeção, sejam as corretas de forma a não afetar os resultados 

gerados. Para evidenciar o controlo das condições adequadas o laboratório deve 

monitorizar, controlar e registar as condições ambientais como temperatura e 

humidade. No caso de um laboratório de Microbiologia é importante que todo o 

processo siga a ―marcha em frente‖ de forma a evitar contaminações cruzadas. O 

laboratório deve assegurar que foram tomadas todas as medidas de forma a garantir a 

proteção contra variações excessivas de temperatura, humidade, radiações, poeiras, 

vapores, ruídos, vibrações e perturbações eletromagnéticas.[5][17][20] 

 

 1.4.2.4 Métodos de ensaio e calibrações e validação dos 

métodos 
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 Neste requisito são referidas as considerações a ter em conta em cada um dos 

seguintes três aspetos: (i) métodos de ensaio, (ii) calibrações e (iii) validação dos 

métodos. A empresa deve optar por métodos e procedimentos apropriados para a sua 

atividade. Os métodos de amostragem, manuseamento, transporte, armazenamento, 

preparação das amostras e de análise devem satisfazer as exigências dos clientes. Na 

escolha dos métodos de ensaio utilizados devem ser considerados os que foram 

publicados por normas, tanto internacionais como nacionais, em textos ou revistas 

científicas e mesmo métodos publicados por um organismo reconhecido. Quando não 

existe um método que satisfaça as necessidades do cliente, o laboratório pode utilizar 

um método desenvolvido internamente, desde que esteja devidamente validado. É 

então necessário demonstrar que o método de ensaio interno, nas condições em que 

é praticado, gera resultados com a qualidade exigida.[24] A validação de um método 

pode ser feita através de uma avaliação direta ou indireta. A empresa tem ainda que 

estimar a incerteza da medição, com exceção nos casos em que os resultados 

sejamqualitativos ou semi-quantitativos e em casos de ensaios normalizados em que o 

laboratório siga o método e a apresentação de resultados descrita na norma. O 

laboratório deve ainda fazer um controlo e atualização destes dados.[5][17][20] 

 

 1.4.2.5 Equipamento 

 
 O equipamento utilizadodeve ser adequado ao uso pretendido. A empresa 

deve fazer o registo e identificação de cada equipamento e elaborar um programa de 

calibrações, verificações e manutenções, apropriadas tanto a cada equipamento como 

ao uso de cada um. Devem existir instruções de utilização, verificação/calibração e 

manutenção de todos os equipamentos. Tanto o equipamento como o respetivo 

software têm que satisfazer as especificações importantes para os ensaios e devem 

ser protegidos contra possíveis ajustes que invalidem os resultados. Os equipamentos 

utilizados podem ser calibrados interna ou externamente. No caso de calibrações 

externas, o laboratório que efetua a calibração tem que ser acreditado (laboratório 

metrológico acreditado) uma vez que o equipamento pode ter um impacto significativo 

na exatidão do resultado. Devem ser ainda determinados os erros máximos aceitáveis 

(EMA), segundo os requisitos das normas de ensaio.[5][17][20] 

 

 1.4.2.6 Rastreabilidade das medições 
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 A rastreabilidade das medições deve ser assegurada pelos padrões utilizados 

nas calibrações/verificações dos equipamentos e pelos padrões de referência do 

laboratório, utilizados nas verificações intermédias, tanto de equipamentos como de 

padrões e no transporte, armazenamento, manuseamento e utilização, como forma de 

manter a segurança e a integridade destes. No caso das calibrações de equipamentos 

a rastreabilidade deve ser feita ao Sistema Internacional de Unidades, utilizando 

comparações a padrões primários do Sistema Internacional de Unidades. No caso da 

rastreabilidade das medições químicas, a comparabilidade dos resultados é efetuada 

com recurso a materiais de referência certificados (MRC), participações em ensaios de 

comparação interlaboratorial (ECI) ou recorrendo a métodos de referência. Quando 

não existem MRC, uma forma de controlar a exatidão é participando em ECI.[5][17][20] 

 

 1.4.2.7 Amostragem 

 

 A amostragem refere-se à recolha de forma representativa de amostras 

(substâncias, materiais ou produtos). Quando não for possível garantir que a recolha 

seja representativa, deve-se recorrer a testes estatísticos (garantia da 

representatividade da população). Os métodos estatísticos de análise dos dados 

podem ser invalidados se a amostragem não for representativa do sistema.[17][20] 

 

 1.4.2.8 Manuseamento dos itens a ensaiar ou calibrar 

 

 O manuseamento dos itens a ensaiar ou calibrar deve estar claro tanto nos 

planos como nos procedimentos que o laboratório teve que elaborar relativos aos 

diferentes tipos de amostras e etapas ao longo do processo de análise. Estes 

documentos devem estar disponíveis para os colaboradores que efetuam essas 

atividades. Deve, por isso, existir um procedimento que estabeleça as condições para 

o transporte, receção, manuseamento, armazenamento/conservação das amostras de 

forma a garantir a integridade das mesmas. As amostras devem também ser 

identificadas de forma clara/inequívoca.[5][17][20] 
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 1.4.2.9 Garantir a qualidade dos resultados de ensaio e de 

calibração 

 
 Para garantir a qualidade dos resultados de ensaio e de calibração o 

laboratório deve fazer uma análise estatística dos dados e uma análise de tendências. 

Deve verificar e avaliar tanto a exatidão como a precisão dos resultados. A exatidão 

deve ser determinada e controlada, como ferramenta de controlo da qualidade 

externo, através da participação em ECI’s ou recorrendo a MRC. Quando não é 

possível a participação em ECI’s ou a utilização de MRC, o laboratório deve comparar 

os resultados dos seus métodos com métodos de referência e realizar ensaios de 

recuperação. A prática regular do controlo da qualidade interno, como por exemplo a 

realização de ensaios em duplicado em cada série de trabalho, permite evidenciar a 

variabilidade dos resultados ao longo do tempo. As amostras ou os padrões de 

controlo internos são materiais de referência internos e devem ser utilizados em cada 

série de trabalho. Devem igualmente ser utilizados na construção de cartas de controlo 

estatístico.[5][17][20]
 



 Quando são realizadas análises a uma amostra em duplicado pretende-se 

avaliar perícia do analista, determinar a precisão do método de análise e detetar a 

ocorrência de erros (acidentais).[25][23] 



 As amostras cegas podem ser materiais de referência, certificados ou internos, 

ou amostras (de clientes, por exemplo) que se conheça o teor do analito a analisar. O 

analista não tem conhecimento que se trata de uma amostra cega e a mesma é 

tratada como se fosse uma amostra vulgar. Esta ferramenta tem como finalidade 

determinar a precisão ou a exatidão de um método e verificar o desempenho dos 

analistas. Em casos em que não existam circuitos de ensaios interlaboratoriais, esta 

ferramenta é útil para se verificar o desempenho do analista e controlar o método. 

Deve existir um plano anual de uso de amostras cegas.[25] 

 

 Os  Materiais de Referência Internos (MRI) devem ser estáveis e homogéneos, 

de forma a permitir controlar a exatidão e a precisão/fidelidade ao longo do tempo, 

sendo que a exatidão apenas pode ser avaliada quando os MRI são calibrados 

recorrendo a MRC ou a padrões semelhantes. É também recorrendo a MRC que deve 
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ser atribuído um valor de referência ao MRI de forma a garantir a exatidão deste valor. 

Assim como as amostras cegas, os materiais de referência internos devem ser 

utilizados com maior frequência quando não existam circuitos de ensaios 

interlaboratoriais para um método de ensaio. Os MRI podem ser utilizados como 

amostras diárias de controlo de processo (daily process control samples - DPCS).[25] 

 

 A utilização de brancos é fundamental quando um método é suscetível de 

sofrer contaminações. Esta ferramenta serve para controlo da qualidade interna como 

técnica complementar, devendo ser realizada em paralelo com a análise das 

amostras.[23]Em cada série de trabalho, deve ser incluído um branco.[26] 

 

 As cartas de controlo permitem fazer o controlo da qualidade dos resultados, 

utilizando uma representação gráfica, sendo necessário que os métodos estejam sob 

controlo estatístico. Esta ferramenta é uma forma fácil, clara e eficiente de controlar os 

resultados, ajuda a detetar erros e tendências e ainda evidenciar as situações de ―fora-

de-controlo‖.[25] 

 

 1.4.2.10 Apresentação dos resultados 

 

 O último requisito técnico é a apresentação dos resultados. Tanto os resultados 

como a apresentação dos mesmos deve ser exata, clara, inequívoca e 

objetiva.[17][20]Os resultados devem ser apresentados em Relatórios de Ensaio, ou em 

Boletins Analíticos, e devem conter:[5] 

 

 Título.  

 Identificação (do laboratório, do local das análises, do boletim analítico, do 

cliente, do método, da amostra, do plano e procedimento de amostragem, 

ensaios subcontratados, função, nome e assinatura do responsável pela 

aprovação).  

 Datas (de amostragem, receção, análise e validação), resultados, unidades e 

declaração que os resultados dizem respeito apenas à amostra analisada.  
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 Desvios, adições ou exclusões ao método utilizado, declaração de 

conformidade, incerteza, opiniões e interpretações (se aplicável e/ou 

apropriado) e informação complementar.[5] 

 

 Todas as emendas efetuadas no boletim analítico obrigam a uma nova 

emissão do mesmo.[23] 

 

1.5 Empresa de acolhimento 

 

1.5.1 Silliker Portugal S.A. 

 

 A capacidade de competitividade tornou-se chave na sustentabilidade de uma 

qualquer empresa. Melhorar os serviços de uma organização tornando-a líder de 

mercado abre portas a inúmeras oportunidades económicas e sociais. 

 

 A pensar nestas necessidades e em busca da excelência Marcel Mérieux 

fundou oInstitut Mérieux em 1897.Inicialmente, o Institut Mérieux tornou-se líder 

mundial no campo das vacinas humanas e veterinárias. Primeiramente sob a direção 

do Dr. Charles Mérieux (filho de Marcel) e, mais tarde, Alain Mérieux (neto de 

Marcel).[27] 

 

 A Silliker foi criada em 1967 nos Estados Unidos pelo Dr. John H. Silliker, um 

microbiologista reconhecido pelo seu trabalho em Salmonella[27], e é pioneira no 

campo da segurança e da qualidade alimentar. Surge em Portugal, em Julho de 1992 

no concelho de Vila Nova de Gaia, como EGI – Sociedade de Engenharia e Gestão da 

Qualidade, Lda., apresentando-se com a resposta às necessidades do mercado. Hoje 

em dia está presente em 21 países e possui cerca de 100 laboratórios. [27] 

 

 Em 1990 a sociedade da família foi ampliada para abordar os temas 

da segurança alimentar e da nutrição através da aquisição da Silliker, empresa Norte 

Americana de prestação de serviços na área do controlo analítico de alimentos, 

resultando no aparecimento da Mérieux NutriSciences. [27] 

 

http://www.institut-merieux.com/uk/
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 A Mérieux NutriSciences realiza análises químicas para avaliar a conformidade 

dos bens de consumo de acordo com as fichas técnicas, normas e requisitos 

regulamentares, bem como para monitorizar com regularidade a sua qualidade. As 

auditorias técnicas na análise alimentar são, assim, fundamentais para o controlo de 

qualidade de todos os processos realizados na empresa garantindo a rastreabilidade 

dos procedimentos executados. [27] 

 

1.5.2 Sistema de Gestão da Silliker Portugal S.A. e objetivo do 

estágio 

 

 Na Silliker Portugal as políticas de gestão da qualidade estão bem 

documentadas no MQ do laboratório. Para o cumprimento do SGQ, existem 

procedimentos de controlo dos documentos e de registos e documentos onde são 

registadas e tratadas as não conformidades com as respetivas ações corretivas. [5] 

 

 Sempre que necessário, são realizadas ações de sensibilização ou de 

formação, dependendo da necessidade, de forma a fortalecer o conceito de qualidade 

e o espirito de equipa. São relembrados os objetivos e as metas que se pretendem 

atingir. [5] 

 

 Todos os colaboradores sabem, com clareza, qual o papel que desempenham 

e a importância que tem nos resultados que geram. Os colaboradores têm consciência 

que a qualidade está diretamente relacionada com a satisfação do cliente. [5] 

 

 A Silliker Portugal S.A. é acreditada para a norma NP EN ISO/IEC 17025. 

 

 Na Tabela 2, encontra-se a Matriz de relação entre a norma ISO/IEC 17025 e o 

Sistema de Gestão da Silliker Portugal S.A. 
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Tabela 2: Matriz de relação entre a norma ISO/IEC 17025 e o Sistema de Gestão da Silliker Portugal S.A
[5] 

Requisito da Norma Documentação de suporte do Sistema de 
Gestão 

Requisitos de gestão 

Organização MQ 

Sistema de Gestão MQ, PGQ.01, PGQ.03  

Controlo dos documentos MQ, PGQ.01, PGQ.03  

Análise de consultas, propostas e contratos  MQ, PGQ.06  

Subcontratação de ensaios e calibrações  MQ, PGQ.11 

Aquisição de produtos e serviços  MQ, PGQ.02, PCQ.23  

Serviço ao cliente  MQ, PGQ.05, PGQ.06  

Reclamações MQ, PGQ.05  

Controlo de trabalho de ensaio e/ou de calibração 
não conforme  

MQ, PGQ.10 

Melhoria MQ, PGQ.18 

Ações corretivas MQ, PGQ.10 

Ações preventivas MQ, PGQ.10 

Controlo de registos MQ, PGQ.07 

Auditorias Internas  MQ, PGQ.13 

Revisões pela gestão MQ, PGQ.18 

Requisitos técnicos 

Generalidades - 

Pessoal MQ, PGQ.01, PGL.19  

Instalações e condições ambientais MQ, PGQ.14, PGL.03, PGL.20, PGL.32  

Métodos de ensaio e calibração e validação dos 

métodos 
MQ, PGQ.04, PCQ.33, PCQ.34  

Equipamento MQ, PGQ.02, PGQ.16, PCQ.29  
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Rastreabilidade das medições MQ, PGQ.16, PCQ.29  

Amostragem MQ, PGL.12, PGL.13  

Manuseamento dos itens a ensaiar ou calibrar MQ, PGQ.08  

Garantir a qualidade dos resultados de ensaio e 

calibração 

MQ, PGQ.08, PCQ.02, PCQ.04, PCQ.11, 
PCQ.13, PCQ.25, PCQ.29, PCQ.32, PCQ.33, 
PCQ.34  

Apresentação de resultados MQ, PGQ.17  

 

 No âmbito do SGQ da Silliker este estágio teve como objetivo principal a 

elaboração de auditorias internas aos requisitos técnicos da norma NP EN ISO/IEC 

17025:2005 de forma a assegurar o cumprimento dos mesmos e garantir a qualidade 

das operações realizadas. O plano de auditorias proposto encontra-se no capítulo 2 

(Metodologia) deste relatório. 
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2. Metodologia 

 

2.1. Plano de Atividades 

 

As atividades inicialmente planeadas a desenvolver na empresa incluíram: 

1. Numa primeira fase, o acompanhamento de ensaios acreditados implementados 

no laboratório de Métodos Instrumentais de Análise (MIA) de forma a tomar 

conhecimento dos procedimentos utilizados; 

2. A realização de auditorias técnicas aos ensaios acreditados (requisitos técnicos da 

NP EN ISO/IEC 17025); 

3. Tratamento dos dados para a atualização das incertezas e das precisões 

intermédias dos ensaios acreditados; 

4. Elaboração do relatório de estágio. 

 O plano de auditorias técnicas previsto para o laboratório de MIA apresenta-se 

na Tabela 3. 

Tabela 3: Plano de auditorias técnicas a ser realizado no laboratório Silliker de MIA. A verde as auditorias realizadas 

Produto Parâmetros Método Data prevista 
Data de 

realização 
Auditora 

Géneros 

alimentícios e 

alimentos para 

animais 

Determinação de 
desoxinivalenol. 

Método por cromatografia 
líquida de alta eficiência 

(HPLC). 

PAFQ.286.2 Pendente - - 

Géneros 

alimentícios 

Determinação de arsénio 

total.  

Método por 

espectrofotometria de 

absorção atómica com 

geração de hidretos. 

PAFQ.364.0 Pendente 2017/11 
Sónia 

Monteiro 

Géneros 

alimentícios 

Determinação de vitamina 

A.  

Método por cromatografia 

líquida de alta eficiência 

com detecção de 

espectrometria molecular 

PAFQ.037.3 Pendente 2018/01 
Sónia 

Monteiro 
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(UV/Vis) (HPLC). 

Géneros 

alimentícios 

Determinação dos 

açúcares redutores.  

Método por cromatografia 

líquida de alta eficiência. 

PAFQ.084.3 Pendente - - 

Géneros 

alimentícios 

Determinação dos 

açúcares totais. 

Cálculo. 

PAFQ.084.3 Pendente - - 

Géneros 

alimentícios 

Determinação de estanho.  

Método por 

espectrofotometria de 

absorção atómica com 

geração vapor frio. 

PAFQ.202.1 2017/09 2017/12 
Sónia 

Monteiro 

Géneros 

alimentícios 

Determinação do 

colesterol. 

Método de cromatografia 

gasosa. 

PAFQ.311.2 2018/02   

Géneros 

alimentícios 

Determinação de 

teobromina.  

Método por cromatografia 

líquida de alta eficiência 

com detecção de 

espectrometria molecular 

(UV/Vis) (HPLC). 

AOAC 

980.14:1981 
2018/03   

Géneros 

alimentícios 

Determinação dos 

açucares componentes: 

Frutose. 

Método por cromatografia 

líquida de alta eficiência 

(HPLC). 

PAFQ.084.3 

2018/03 

2018/02 
Sónia 

Monteiro 

Géneros 

alimentícios 

Determinação dos 

açucares componentes: 

Sacarose. 

Método por cromatografia 

líquida de alta eficiência 

(HPLC). 

PAFQ.084.3 2018/02 
Sónia 

Monteiro 

Géneros 

alimentícios 

Determinação dos 

açucares componentes: 

Lactose. 

Método por cromatografia 

líquida de alta eficiência 

(HPLC). 

PAFQ.084.3 2018/02 
Sónia 

Monteiro 
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 O plano de auditorias acima descrito não foi realizado na sua integra. 

Relativamente aos procedimentos internos referentes à determinação de 

desoxinivalenol (PAFQ.286.2)e zearalenona (PAFQ.287.0), ambos por cromatografia 

líquida de alta eficiência (HPLC), as auditorias não foram realizadas devido ao facto de 

ambos os processos estarem a sofrer alterações. Os novos métodos que a empresa 

Géneros 

alimentícios 

Determinação dos 

açucares componentes: 

Glucose. 

Método por cromatografia 

líquida de alta eficiência 

(HPLC). 

PAFQ.084.3 2018/02 
Sónia 

Monteiro 

Géneros 

alimentícios 

Determinação dos 

açucares componentes: 

Maltose. 

Método por cromatografia 

líquida de alta eficiência 

(HPLC). 

PAFQ.084.3 2018/02 
Sónia 

Monteiro 

Géneros 

alimentícios e 

Alimentos para 

animais 

Determinação de 

zearalenona. 

Método por cromatografia 

líquida de alta eficiência 

(HPLC). 

PAFQ.287.0 2018/03  
Sónia 

Monteiro 

Géneros 

alimentícios 

Determinação da Vitamina 

C. 
PAFQ.038.0 2018/04 2018/06 

Sónia 
Monteiro 

Géneros 

alimentícios 

Determinação de Potássio. 

Método por 

espectrofotometria de 

absorção atómica com 

chama. 

PAFQ.008.1 2018/06 2018/06 
Sónia 

Monteiro 

Géneros 

alimentícios 

Determinação de Zinco. 

Método por 

espectrofotometria de 

absorção atómica com 

chama. 

PAFQ.008.1 2018/06 2018/06 
Sónia 

Monteiro 

Géneros 

alimentícios 

Determinação de Cafeína. 

Método por cromatografia 

líquida de alta eficiência 

(HPLC). 

PAFQ.139.5C 2018/06 2018/06 
Sónia 

Monteiro 



FCUP 

Auditorias técnicas na análise alimentar 

44 

 
irá implementar sofreram atrasos nos seus processos de validação (por falta de 

equipamento e material de laboratório disponíveis) e ainda não estão devidamente 

validados, pelo que foi decidido não efetuar a auditoria a um método que num futuro 

próximo deixará de existir. A auditoria ao método de determinação do colesterol 

(PAFQ.311.2)  não se realizou pelo mesmo motivo. Quanto ao método de 

determinação de teobromina (AOAC 980.14:1981) a auditoria não foi realizada pois a 

empresa sofreu alterações e a analista à qual foi atribuído o método ainda não está 

devidamente validada para o mesmo. Relativamente à auditoria determinação dos 

açúcares redutores (HPCL) (PAFQ.084.3) não havia amostras disponíveis para a sua 

realização em data coincidente com um possível agendamento, uma vez que este tipo 

de ensaio é muito pouco requisitado.   

 

 A auditoria ao método de determinação de cafeína (PAFQ.139.5C), referente 

ao ponto C (método acreditado) foi acrescentada ao plano de auditorias inicialmente 

previsto. 

 

 O ponto 3 referido no plano de estágio não foi abordado por exclusiva 

responsabilidade da empresa. Ao facto de ter realizado trabalho técnico de laboratório 

em consequência da grande afluência de trabalho, aliou-se a impossibilidade de 

terminar a validação de métodos por parte de outros técnicos e estagiários, pelo que o 

tratamento dos dados para a atualização das incertezas e das precisões intermédias 

dos ensaios acreditados não pode ser efetuada. Ressalvo que todas as decisões 

referidas anteriormente foram tomadas pelos respetivos responsáveis da Silliker. 

 

2.2. Processo de Auditoria Interna 

 

 Para a realização de uma auditoria técnica é necessário uma preparação 

prévia da mesma. Antes de iniciar a auditoria, o procedimento/norma tem que ser lido 

para que haja uma melhor consciência dos pontos críticos e dos procedimentos de 

controlo da qualidade do mesmo. Um acompanhamento prévio da realização do 

método dará também um maior conhecimento sobre o mesmo, facilitando o processo 

de auditoria. 
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 Seguidamente, é agendada a auditoria com o analista do método a auditar, 

sendo geralmente o analista principal o sujeito a ser auditado. No entanto, o analista 

substituto também pode ser alvo desta avaliação. Uma auditoria é sempre realizada 

com uma data específica.  

 

 Uma auditoria técnica é realizada com recurso a uma check-list onde são 

colocadas as questões chave às quais o auditor tem de responder de forma a avaliar o 

cumprimento dos requisitos técnicos. Nas auditorias realizadas os requisitos técnicos 

englobam: 

 

1. Pessoal; 

2. Instalações e condições ambientais; 

3. Métodos de ensaio e validação dos métodos; 

4. Equipamento; 

5. Rastreabilidade das medições; 

6. Manuseamento dos itens a ensaiar; 

7. Garantia da qualidade dos resultados; 

8. Apresentação dos resultados.[17] 

 

 Numa auditoria técnica são realizadas uma auditoria presencial e uma auditoria 

vertical. Na auditoria presencial pode ou não ser auditada a preparação da amostra 

dependendo se a mesma é preparada no dia de auditoria ou em dias anteriores, sendo 

que neste último caso haverá um rastreio à preparação da mesma. Ao realizar uma 

auditoria vertical completa, repete-se, teoricamente, o ensaio desde a preparação da 

amostra até à emissão do Boletim Analítico. Este tipo de auditoria serve para se 

demonstrar tanto a robustez do Sistema de Gestão implementado como do sistema de 

rastreabilidade dos dados produzidos. A rastreabilidade é a chave do controlo da 

qualidade. 

 

 A check-list utilizada para o relatório de auditorias técnicas encontra-se na 

Tabela 4. 
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Tabela 4:Check-list utilizada nas auditorias técnicas da Silliker Portugal 

 

RELATÓRIO AUDITORIA TÉCNICA – QUÍMICA 

Método: 

Data de auditoria: 

Auditor(s): 

Data de elaboração 

do relatório: 

Item 

Pessoa(

s) 

auditada

(s) 

C NC NA Comentários Número NC 

 

Controlo documental: 

Procedimento interno 

 

A) Existe em suporte eletrónico? Revisão?  

B) Existe em suporte papel? Revisão?  

C) Está devidamente controlado? 

 

      

 

Controlo documental: 

Norma 

 

A) Existe em suporte eletrónico? Revisão?  

B) A revisão utilizada está em vigor? 

C) Está devidamente controlada? 

 

      

 

Controlo documental: 

 

A) O analista tem uma cópia do procedimento 

interno/norma? 

B) A cópia utilizada corresponde ao método em 

vigor? 

C) A cópia está devidamente controlada/registada 

no impresso IQ.11 Fotocópias de documentos 

originais ? 

 

      

 

Auditoria presencial (amostra analisada no dia 

da auditoria): 

 

A) N.º da amostra. 
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Preparação da amostra 

- No dia da auditoria presencial: 

 

A) Temperatura de acondicionamente da amostra 

antes da preparação? Ambiente, refrigeração ou 

congelação?  

B) A preparação foi realizada de acordo com o 

definido no procedimento PAFQ.044 Métodos de 

preparação das amostras para análise? O 

procedimento necessita de ser atualizado? 

C) A metodologia de preparação definida no 

procedimento PAFQ.044 está de acordo com a 

metodologia definida na norma ou procedimento 

interno? O procedimento necessita de ser 

atualizado? 

D) A preparação foi devidamente rastreada no 

impresso IQ.269 Registo da preparação de 

amostras - SPA - Química? 

E) Foi utilizado um banho na prepração da 

amostra? Qual? 

F) A amostra depois de preparada foi guardada no 

frigorífico? Qual? 

 

      

 

Preparação da amostra 

- Dia diferente do da auditoria presencial: 

 

A) A preparação foi devidamente rastreada no 

impresso IQ.269? 

B) Foi utilizado um banho na preparação da 

amostra? Qual? 

C) Temperatura de acondicionamente da amostra 

antes da preparação? Ambiente, refrigeração ou 

congelação?  

D)  A metodologia para a preparação deste tipo de 

amostra encontra-se definida no procedimento 

PAFQ.044? O procedimento necessita de ser 

atualizado? 

E) A metodologia de preparação definida no 

procedimento PAFQ.044 está de acordo com a 

metodologia definida na norma ou procedimento 

interno? O procedimento necessita de ser 

atualizado? 

F) A amostra depois de preparada foi guardada no 

frigorífico? Qual? 

 

      

 

Auditoria presencial (amostra analisada no dia 

da auditoria): 

 

A) O procedimento interno/norma foi seguido pelo 

analista? 

B) O procedimento necessita de ser atualizado?  
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Auditoria presencial (amostra analisada no dia 

da auditoria): 

 

A) Existem impressos associados ao método? 

B) Se existem impressos com cálculos 

automáticos, estes estão devidamente validados? 

 

      

 

Auditoria presencial (amostra analisada no dia 

da auditoria): 

- Métodos que envolvem retass de calibração 

 

A) A reta de calibração cumpre com os critérios de 

aceitação definidos no procedimento PCQ.04 

Controlo da Qualidade?  

- O coeficiente de correlação tenha, no mínimo, 

dois noves (9) seguidos de um cinco (5). 

- A sua representação gráfica é uma reta. 

- O seu declive esteja dentro dos limites da 

respetiva carta de controlo. 

B) Foi cumprida a sequência de análise e os 

respetivos critérios de aceitação como definido no 

procedimento PCQ.04? 

 

      

 

Auditoria presencial (amostra analisada no dia 

da auditoria): 

- Daily Process Control Samples (DPCS): 

 

A) Qual o DPCS utilizado? 

B) Data de preparação e analista? 

C) A data de validade definida está de acordo com 

o definido no SOP-008 DPCS Chemistry? 

D) Os registos estão atualizados? 

      

 

Auditoria presencial (amostra analisada no dia 

da auditoria): 

- Condições ambientais dos espaços utilizados 

no laboratório (incluir SPA): 

 

A) Quais os equipamentos utilizados para 

monitorizar a  temperatura e humidade? 
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Auditoria presencial (amostra analisada no dia 

da auditoria): 

- Temperaturas (inclui equipamentos SPA): 

 

A) Equipamento utilizado? 

B) Existe etiqueta de identificação? 

C) O registo do equipamento está atualizado no 

impresso IQ.13 Ficha de registo do equipamento? 

D) É utilizado o equipamento adequado? 

E) Qual(is) o(s) procedimento(s) relativo(s) à 

utilização, calibração, verificação e manutenção? 

F) Registos relativos à calibração. 

F1) Existe etiqueta relativa à calibração? Está 

atualizada? 

F2) Existem impressos com cálculos automáticos? 

Estão devidamente validados? 

G) Registos relativos à verificação. 

G1) Existe etiqueta relativa à verificação? Está 

atualizada? 

G2) Existem impressos com cálculos automáticos? 

Estão devidamente validados? 

H) Registos relativos à manutenção. 

H1) Existem impressos com cálculos automáticos? 

Estão devidamente validados? 

I) As operações de utilização, calibração, 

verificação e manutenção são efetuadas de acordo 

com o(s) procedimento(s) em vigor?  

I1) Algum procedimento necessita de ser 

atualizado? 

      

 

Auditoria presencial (amostra analisada no dia 

da auditoria): 

- Volumes (inclui equipamentos SPA): 

 

A) Equipamento utilizado. 

B) Existe etiqueta de identificação? 

C) O registo do equipamento está atualizado no 

impresso IQ.13 Ficha de registo do equipamento? 

D) É utilizado o equipamento adequado? 

E) Qual(is) o(s) procedimento(s) relativo(s) à 
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utilização, calibração, verificação e manutenção? 

F) Registos relativos à calibração. 

F1) Existe etiqueta relativa à calibração? Está 

atualizada? 

F2) Existem impressos com cálculos automáticos? 

Estão devidamente validados? 

G) Registos relativos à verificação. 

G1) Existe etiqueta relativa à verificação? Está 

atualizada? 

G2) Existem impressos com cálculos automáticos? 

Estão devidamente validados? 

H) Registos relativos à manutenção. 

H1) Existem impressos com cálculos automáticos? 

Estão devidamente validados? 

I) As operações de utilização, calibração, 

verificação e manutenção são efetuadas de acordo 

com o(s) procedimento(s) em vigor?  

I1) Algum procedimento necessita de ser 

atualizado? 

 

 

Auditoria presencial (amostra analisada no dia 

da auditoria): 

- Massas (inclui equipamentos SPA): 

 

A) Equipamento utilizado. 

B) Existe etiqueta de identificação? 

C) O registo do equipamento está atualizado no 

impresso IQ.13 Ficha de registo do equipamento? 

D) É utilizado o equipamento adequado? 

E) Qual(is) o(s) procedimento(s) relativo(s) à 

utilização, calibração, verificação e manutenção? 

F) Registos relativos à calibração. 

F1) Existe etiqueta relativa à calibração? Está 

atualizada? 

F2) Existem impressos com cálculos automáticos? 

Estão devidamente validados? 

G) Registos relativos à verificação. 

G1) Existe etiqueta relativa à verificação? Está 

atualizada? 

G2) Existem impressos com cálculos automáticos? 

Estão devidamente validados? 

H) Registos relativos à manutenção. 

H1) Existem impressos com cálculos automáticos? 

Estão devidamente validados? 
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I) As operações de utilização, calibração, 

verificação e manutenção são efetuadas de acordo 

com o(s) procedimento(s) em vigor?  

I1) Algum procedimento necessita de ser 

atualizado? 

 

Auditoria presencial (amostra analisada no dia 

da auditoria): 

- Outros (inclui equipamentos SPA):  

 

A) Equipamento utilizado. 

B) Existe etiqueta de identificação? 

C) O registo do equipamento está atualizado no 

impresso IQ.13 Ficha de registo do equipamento? 

D) É utilizado o equipamento adequado? 

E) Qual(is) o(s) procedimento(s) relativo(s) à 

utilização, calibração, verificação e manutenção? 

F) Registos relativos à utilização. 

G) Registos relativos à calibração. 

G1) Existe etiqueta relativa à calibração? Está 

atualizada? 

G2) Existem impressos com cálculos automáticos? 

Estão devidamente validados? 

H) Registos relativos à verificação. 

H1) Existe etiqueta relativa à verificação? Está 

atualizada? 

H2) Existem impressos com cálculos automáticos? 

Estão devidamente validados? 

I) Registos relativos à manutenção. 

I1) Existem impressos com cálculos automáticos? 

Estão devidamente validados? 

J) As operações de utilização, calibração, 

verificação e manutenção são efetuadas de acordo 

com o(s) procedimento(s) em vigor?   

J1) Algum procedimento necessita de ser 

atualizado? 

 

      

 

Auditoria presencial (amostra analisada no dia 

da auditoria): 

 

A) Registos de controlo de: 

A1) Reagentes (IQ.197). 

A2) Soluções (IQ.210). 

      



FCUP 

Auditorias técnicas na análise alimentar 

52 

 
A2.1) Data de preparação da solução. 

A2.2) Data de validade da solução. 

A2.3) Analista responsável pela preparação. 

A2.4) A etiqueta está atualizada? 

A3) A solução é padronizada? 

A3.1) Os registos estão atualizados? 

A3.1) Data de padronização. 

A3.2) Data de validade da padronização. 

A3.3) Analista responsável pela padronização. 

A3.4) A etiqueta está atualizada? 

A4) Consumíveis (IQ.198). 

B) Existem os  certificados de lote? No caso de 

não existirem, estão pedidos no impresso IQ.139 

Pedido dos certificados de lote em falta? 

 

 

Validação do método  

 

A) Existe procedimento relativo à validação do 

método (VM)? Está atualizado (≤5 anos)?  

B) O procedimento interno está atualizado com os 

dados do VM? 

 

      

 

Auditoria vertical (amostra com ensaio 

concluído): 

 

A) N.º da amostra. 

B) N.º da lista de trabalho ou impresso utilizado 

para os cálculos. 

C) N.º do boletim analítico. 

 

      

 

Auditoria vertical (amostra com ensaio 

concluído): 

- Lista de trabalho ou impresso 

 

A) A lista de trabalho tem emendas não 

controladas? 

B) É garantida a rastreabilidade  (método, data, 

analista, equipamentos)? 

C) Foi realizada uma amostra diária de controlo de 

processo (DPCS) na série de trabalho? Qual? 

D) Foram realizados duplicados de acordo com o 

definido no procedimento PCQ.04 Controlo da 

qualidade ("São realizadas em duplicado entre 5 a 
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10% do total de análises")? 

 

 

Auditoria vertical (amostra com ensaio 

concluído): 

- Daily Process Control Samples (DPCS): 

 

A) O registo do resultado foi corretamente 

efetuado no Zeta? 

B) O  desvio padrão relativo (rsd) está de acordo 

com o definido no SOP.08?  No caso de ser 

superior ao definido, a não conformidade está 

registada e tratada? 

C) As não conformidades geradas por DPCS fora 

de limites/BIAS estão registadas e tratadas?  

 

      

 

Auditoria vertical (amostra com ensaio 

concluído): 

- Transcrição dos resultados: 

 

A) O resultado final ou as variáveis foram 

devidamente transcritas para o sistema 

informático? 

 

      

 

Auditoria vertical (amostra com ensaio 

concluído): 

- Cálculos 

 

A) A fórmula de cálculo definida no LIMS ou no 

impresso está de acordo com a definida no 

procedimento/norma? 

A1) O resultado apresentado no boletim analítico 

está correto? 

B) O arredondamento e apresentação dos 

resultados estão de acordo com o definido no 

procedimento/norma? 

 

      

 

Recursos humanos (PGQ.01): 

 

A) Documentação dos recursos humanos está 

atualizada? 

A1) IQ.24 Plano de formação inicial. 

A2) IQ.25 Descrição de funções. 

A3) Ficha de aptidão (médica). 

A4) Certificado de habilitações. 

A5) Curriculum vitæ (atualizado de dois em dois 
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anos). 

A6) Certificados de participação em ações de 

formação. 

A7) IQ.59 Acordo de confidencialidade e normas 

éticas (renovado anualmente). 

A8) IQ.88 Tomada de conhecimento de 

documentos – Novos colaboradores. 

A9) IQ.26 Lista de competências. 

B) Existem registos da qualificação inicial? Em que 

data foi atribuiída a competência à analista para 

realizar o ensaio? 

 

 

Manutenção de competências: 

 

A) Existem duas participações por ano em ensaios 

de comparação interlaboratorial (ECI's) ou 

amostras cegas? 

B) As não conformidades geradas por ECI ou 

amostras cegas fora de limites estão registadas e 

tratadas?  

 

      

Nota: C - Conforme; NC - Não conforme; NA - Não aplicável. 

 

 Durante o processo de auditoria, o auditor tem por objetivo acompanhar o 

analista durante a execução de todos os passos do método a auditar e recolher 

evidências que lhe permitam responder às questões colocadas ao longo da check- list.  

  

2.2.1 Auditoria Presencial 

  

 A auditoria presencial inicia-se pela verificação do controlo documental. Existe 

na check-list uma divisão entre procedimento interno ou norma. No primeiro caso, é 

verificada a existência do documento em suporte electrónico na pasta da 

documentação interna da empresa relativa aos procedimentos internos relativos às 

análises fisíco-químicas (PAFQ’s) e é evidenciada qual a respetiva revisão atual e, em 

simultâneo, se o analista possui uma cópia em suporte de papel desse mesmo 

procedimento interno e qual a sua revisão. Desta forma é possível constatar se o 

analista está a efetuar o método segundo a sua revisão mais recente. No caso de se 

tratar de uma norma para além de se verificar a existência do documento em suporte 

de papel é, também, necessário consultar se a revisão utilizada está em vigor segundo 

o IPQ.  Quer num caso, quer no outro é necessário verificar se o documento em causa 
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corresponde ao método em vigor e está devidamente controlado, isto é, se existe um 

registo da emissão das fotocópias dos documentos originais devidamente datado e 

assinado por um dos responsáveis do departamento de qualidade(DQ). 

 

 Após o controlo documental, segue-se a análise da amostra que será utilizada. 

As amostras são preparadas numa sala específica e a sua preparação segue critérios 

estabelecidos. Existem amostras que, devido à sua composição e textura, são de 

difícil homogeneização à temperatura ambiente, pelo que devem ser congeladas antes 

da sua utilização, tais como, frutos secos com açúcar, pipocas,barras de cereais entre 

outros. As amostras, utilizadas para a elaboração das análises, estão devidamente 

identificadas com um código interno (constituído pelo ano corrente seguido do número 

de receção da amostra), data de preparação e número de embalagens utilizadas na 

sua preparação. No caso da preparação da amostra ser efetuada no dia da auditoria 

são verificados os seguintes parâmetros: a temperatura de acondicionamento da 

amostra antes da preparação; se a preparação foi realizada de acordo com o definido 

no procedimento PAFQ.044 Métodos de preparação das amostras para análise e se o 

mesmo necessita de ser atualizado; se a metodologia de preparação definida no 

procedimento PAFQ.044 está de acordo com a metodologia definida na norma ou 

procedimento interno; se foi utilizado um banho na preparação da amostra e se a 

amostra depois de preparada foi guardada no frigorífico (no caso de amostras 

húmidas). A preparação das amostras tem que ser devidamente rastreada no 

impresso IQ.269 Registo da preparação de amostras - SPA – Química, onde é 

identificada o preparador, a data de preparação da amostra e os equipamentos 

utilizados na preparação. O excedente das amostras é, na sua maioria, armazenado 

após a preparação. Este armazenamento é efetuado para que em caso de alguma 

falha técnica, ou reclamação do cliente, seja repetida a análise. No caso da amostra 

preparada ser insuficiente para armazenar esta observação deverá estar presente no 

impresso IQ.269. A auditoria da preparação da amostra pode ser vertical se a sua 

preparação ocorreu num dia anterior à auditoria. Assim sendo, o auditor terá que 

rastrear esta preparação evidenciando respostas aos mesmos parâmetros 

mencionados na auditoria presencial da preparação da amostra, tendo que questionar 

o preparador sobre o cumprimento do procedimento PAQF 0.44. 

 

 O seguinte item de auditoria passa por averiguar se o analista cumpriu, na 

integra, o procedimento ou norma que está a ser auditado. Caso esta condição não se 
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verifique é necessário registar as alterações que o analista implementou. Alguns 

métodos relativos a procedimentos internos da empresa estão obsoletos e este item é 

importante para retificar a situação, de forma a atualizar o procedimento de acordo 

com o processo que está a ser atualmente realizado.  

 

 Seguidamente, são verificados todos os impressos associados ao método em 

auditoria e, se existirem impressos com cálculos, é necessário registar se esses 

mesmos impressos estão ou não validados consultando a pasta ―Validação de 

Impressos‖ (Documentação Interna).  

 

 Neste trabalho foram auditados métodos Instrumentais de Análise, pelo que 

sendo estes métodos de determinação indireta existiam retas de calibração a eles 

associadas. Desta forma, foi sugerida uma atualização à check-list, sendo introduzido 

um item específico, de forma a poder evidenciar a conformidade dos resultados. As 

retas de calibração são efetuadas sempre que se realiza o respetivo método, sendo a 

sua representação gráfica obrigatória. O eixo das ordenadas representa sempre a 

resposta instrumental do equipamento e o eixo das abcissas representa sempre as 

concentrações dos padrões. É aconselhável que a construção da curve se baseie, no 

mínimo, em cinco pontos igualmente espaçados, respeitando a zona de linearidade do 

aparelho.[26] 

 

 Aceita-se a reta de calibração desde que: 

 

 O coeficiente de correlação tenha, no mínimo, dois noves (9) seguidos de um 

cinco (5); 

 A sua representação gráfica seja uma reta; 

 O seu declive esteja dentros dos limites da respetiva carta de controlo (impressos 

IQ.76 Reta de Calibração e IQ.77 Controlo dos declives).[26] 

 

 Quando se realiza uma série de ensaios em que esteja envolvida uma curva de 

calibração são preparados padrões de verificação que irão ser utilizados no controlo 

da validade da reta durante a execução do ensaio. O auditor terá que verificar se a 

reta de calibração do método correspondente à série de amostras que está a auditar 

se encontra de acordo com os critérios de aceitação acima mencionados. No caso 
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desta condição não se verificar é necessário abrir nota de não-conformidade e alertar 

posteriormente o Responsável Técnico de Química (RTQ).  

  

 Ainda incluso no item ―Retas de calibração‖ da check-list, é constatada se a 

sequência de análise efetuada pelo analista segue a ordem representada na Tabela 5, 

estipulada no Procedimento relativo ao Controlo da Qualidade (PCQ.04). 

 

Tabela 5:Sequência de análise estipulada no Procedimento relativo ao Controlo da Qualidade (PCQ.04)
[26]

 

Sequência de Análise 

1 Ensaio em Branco 

2 Padrão de verificação de menor concentração 

3 Padrão de verificação de maior concentração 

4 5 a 10 Amostras 

5 

Padrão de verificação, entre cada 5 a 10 amostras 

tendo em conta a concentração das amostras 

analisadas 

Repetir a sequência 4 e 5 até a leitura de todas as amostras 

Repetir a sequência 2 e 3 

 

 Na realização de uma série de trabalho diária todos os analistas têm de incluir 

uma Daily Process Control Sample (DPCS). Esta amostra permite controlar se os 

resultados da série de trabalho estão dentro dos critérios definidos e é um ponto 

importante para a validação os resultados obtidos. As amostras de DPCS, depois de 

rececionadas no laboratório, são devidamente embaladas a vácuo quando e sempre 

que aplicável, de forma a garantir as suas características ao longo de toda a sua vida 

útil. A preparação, conservação e validade destas amostras está definida no Addedum 

1 Product/Test matrix, do Standart Operating Procedure AS-SOP.008 Statistical 

process control charting Chemistry. Todas as amostras são homegeneizadas a 3000 

rpm durante 10 segundos para cada um dos dois sentidos. Depois de 

homegeneizadas as amostras são colocadas em copos plásticos devidamente 

etiquetados (identificação da amostra, data de preparação, validade e analista que a 
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preparou). No processo de auditoria presencial é identificado qual a DPCS utilizada 

pelo analista, a data da sua preparação e preparador, bem como a concordância da 

data de validade identificada no frasco com a definida no SOP.008 DPCS Chemistry. 

Sendo que o registo de preparação e validade da amostra é feito no impresso IQ.213 

Relatório – Tratamento de informação, com o assunto ―Controlo da 

preparação/validade DPCS‖ é necessária a sua recolha e verificação. 

 

 Depois do controlo das DPCS utilizadas, segue-se o registo de todos os 

equipamentos associados ao método e à preparação da amostra. Cada equipamento 

presente na empresa tem que estar devidamente identificado com o código interno 

correspondente. Atendendo a que todos os equipamentos estão divididos por 

grupos/tipologia (centrífugas, termohigrómetros, estufas, muflas, sondas de 

temperatura), esse código consiste na atribuição de um número associado 

internamente a uma determinada gama de equipamentos seguida de uma letra 

específica associada ao equipamento em questão. Por exemplo, todos os 

termohigrómetros ligados à monitorização das condições de temperatura e humidade 

das várias salas e laboratórios iniciam-se com o número 11, seguido de uma letra 

associada ao aparelho em questão, isto é, termohigrómetro 11L corresponde ao 

termohigrómetro utilizado na sala de balanças do laboratório de MIA. A verificação dos 

equipamentos inicia-se pela recolha dos equipamentos utilizados na monitorização da 

temperatura e humidade e da respetiva data de utilização, quer no laboratório quer na 

sala de preparação de amostras (SPA).  

 

 Todos os equipamentos existentes na empresa têm um procedimento a eles 

associado (PEQ) que define, sempre que aplicável, a sua utilização, verificação, 

calibração e manutenção. Ao longo da check-list os equipamentos estão divididos, de 

forma a melhorar a organização do relatório final de auditoria, em 4 grupos: 

equipamentos associados a temperaturas(muflas, estufas,…); equipamentos 

associados a volumes (micropipetas, pipetas, balões, etc.); equipamentos associados 

a massas (balanças e massas de calibração das mesmas) e outros (termohigrómetros, 

digestor micro-ondas, HPLC, etc.). O auditor terá, primeiramente, que verificar qual o 

equipamento a ser utilizado pelo analista, se este está de acordo com o definido no 

procedimento interno/norma, se existe etiqueta de identificação do mesmo e se o 

registo do equipamento está efetuado no impresso a ele destinado (IQ.13 Ficha de 

registo do equipamento). Posteriormente, é consultado o PEQ de cada um dos 
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equipamentos utilizados durante a realização do método e, sempre que aplicável, é 

efetuada a recolha dos registos de verificação, calibração e manutenção. No caso de 

registos efetuados em impressos com cálculos associados é preciso constatar a 

validação dos mesmos. As operações de utilização, calibração, verificação e 

manutenção dos equipamentos devem estar de acordo com o definido, caso contrário 

deverá ser registada a alteração/atualização necessária ao PEQ.  

  

 Para finalizar a auditoria presencial é efetuadoo controlo da gestão de 

reagentes e soluções utilizadas ao longo do ensaio. É da responsabilidade do analista 

assinar e datar o reagente aquando da sua abertura, bem como verificar a existência 

do respetivo certificado de lote que se encontra arquivado em formato digital (IQ.197 

Controlo de Reagentes). Caso se detete a falta do certificado de lote deve ser 

preenchido o impresso digital para o efeito (IQ.139 Pedido de Certificado de Lote). 

Todos os reagentes utilizados são então devidamente controlados no IQ.197 onde é 

registado: 

 

 Lote; 

 Marca; 

 Código de fornecedor; 

 Data do fim de rejeição (no caso do reagente não definir a data de fim de validade, 

o analista deve considerar que esta é de 5 anos após abertura, desde que durante 

esse período não sejam detetadas alterações visuais no reagente e que o controlo 

de qualidade associado ao método não seja afetado); 

 Data de abertura e analista; 

 Data do fim de utilização e analista. 

 

 Este registo é aplicável apenas quando existe uma mudança de lote. 

 

 Os padrões que necessitam de secagem em estufa ou mufla (exemplo: 

padrões utilizados na construção das retas de calibração ou padrões utilizados em 

padronizações), devem ser arrefecidos e mantidos em exsicador durante um período 

máximo de 3 meses. Cada padrão deve estar devidamente identificado com: 

 Nome; 
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 Data de realização de secagem; 

 Data de validade da secagem; 

 Rúbrica do analista. 

 

 As soluções utilizadas durante a realização do ensaio devem estar identificadas 

com: 

 

  Nome do reagente em solução ou nome específico da solução; 

  Concentração da solução; 

  Método (quando aplicável); 

 Data da preparação da solução; 

 Data de validade da solução; 

 Rúbrica do analista que preparou a solução. 

 

 Sempre que aplicável, o controlo da padronização das soluções deve ser feito 

com os mesmos parâmetros acima referidos. 

 

 O auditor técnico deve verificar se as soluções estão corretamente 

armazenadas e acondicionadas e se o seu prazo de validade está dentro dos limites. 

Estes critérios estão estabelecidos no PGL.06 Gestão de Reagentes e Soluções e 

obedecem aos critérios descritos nas Tabelas 6 e 7, respetivamente. 

 

Tabela 6:Critérios referentes à armazenagem e temperatura de acondicionamento das soluções estabelecidos no 

PGL.06 

Solução Armazenagem 
Temperatura e 

Acondicionamento 

Soluções Alcalinas (ex:NaOH) Frasco de plástico Ambiente 

Soluções ácidas (ex:HCl) 
Frasco de vidro escuro ou 

plástico 
Ambiente 

AgNO3 Frasco de vidro escuro Ambiente 

KMnO4 Frasco de vidro escuro Ambiente 

Na2S2O2 Frasco de vidro escuro Ambiente 

NH4SCN Frasco de vidro escuro Ambiente 

KSCN Frasco de vidro escuro Ambiente 

Iodo Frasco de vidro escuro Ambiente 
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Fenolftaleína Frasco de vidro escuro Ambiente 

Carmin de indigo - laranja de metilo Frasco de vidro escuro Refrigerado 

Cromato de potássio a 5% Frasco de vidro escuro Ambiente 

Solução de amido a 0,5% 
Esta solução deve ser utilizada apenas no próprio dia da 

sua preparação. 

Solução saturada de ferro (III) e 

amónio 
Frasco de vidro escuro Ambiente 

 

Tabela 7:Critérios referentes aos prazos de validade de soluções estabelecidos no PGL.06 

Soluções Prazo de Validade 

Soluções de sais diluídas 1 mês 

Soluções de sais saturadas 6 meses 

Soluções ácidas/básicas com concentração  1N 1 mês 

Soluções ácidas/básicas com concentração ≥ 1N 6 meses 

Soluções de indicadores em água/etanol 3 meses 

Soluções padronizadas 1 semana 

 

 O auditor deve ter sempre em atenção se o procedimento/norma do ensaio 

define armazenagem, temperatura de acondicionamento e/ou prazo de validade  das 

respetivas soluções. Em caso afirmativo, prevalece o estabelecido no 

procedimento/norma. 

 

 No caso de métodos instrumentais de análise existe ainda um registo de 

consumíveis referentes aos materiais associados aos equipamentos utilizados nesses 

métodos como, por exemplo, lâmpadas de absorção atómica ou colunas de HPLC que 

deve estar corretamente preenchido com: 

 

 Identificação do tipo de consumível (ex: Coluna HPLC); 

  Lote; 

 Marca; 

 Código do fornecedor; 

 Data de início da utilização; 

 Rúbrica do analista responsável pelo início da utilização; 

 Data de fim de utilização; 

 Rúbrica do analista responsável pelo fim de utilização. 

 

 Cabe ao auditor recolher todos os registos anteriormente referidos relativos a 

reagentes, soluções, padrões e consumíveis e verificar se os mesmos estão 
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atualizados e de acordo com os respetivos procedimentos. Note-se que as soluções 

que são preparadas e utilizadas imediatamente no ato de realização do ensaio não 

carecem de registo. 

 

 A validação de um método analítico tem como fim assegurar que os resultados 

obtidos são próximos o suficiente do valor verdadeiro desconhecido do analito nas 

amostras analisadas. [28]Quando o método em causa não se trata de uma aplicação 

direta de uma norma, ou seja, não é um método normalizado, mas sim uma adaptação 

ou modificação de uma norma existente, é necessário que o método seja validado. 

 

 É importante que o processo de validação siga um plano definido.[19]O plano 

deve documentar toda a abordagem e todos os passos efetuados durante a validação 

do método. Quando a validação é realizada corretamente, esta garante uma execução 

consistente e eficaz do método de ensaio. Desta forma, o auditor tem de se certificar 

que existe um procedimento relativo à validação do método que está a auditar e se 

este está atualizado. Desta forma o auditor termina a auditoria presencial. 

  

2.2.2 Auditoria Vertical 

 

 Como já foi referido anteriormente, uma auditoria vertical realiza-se com uma 

amostra de ensaio concluído onde é repetido, teoricamente, todo o ensaio. Para tal, o 

auditor deve escolher uma amostra aleatória, feita em duplicado, presente numa série 

de trabalho cujo o boletim analítico já esteja emitido. A auditoria vertical inicia-se então 

pela identificação do número da amostra a ser auditada, número da lista de trabalho 

ou impresso utilizado para os cálculos e número do boletim analítico correspondente. 

Relativamente à lista de trabalho ou impresso, é necessário identificar se a mesma 

contêm emendas não controladas. As emendas e/ou anotações presentes nas listas 

de trabalho devem estar apenas escritas a caneta e qualquer erro deve ser razurado, 

devidamente datado e assinado pelo analista em causa. A rastreabilidade dos 

impressos associados ao ensaio tem que ser garantida com a identificação do método, 

data de análise, analista e equipamentos utilizados devidamente atualizados. O auditor 

tem ainda que verificar se foi realizada uma amostra diária do controlo do processo 

(DPCS) e se foram realizadas amostras em duplicado entre 5 a 10% do total de 
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análises na série de trabalho, de acordo com o definido no PCQ.04 Controlo da 

Qualidade.   

 

 A participação de um laboratório em ensaios interlaboratoriais deve ser seguida 

de uma análise aos resultados obtidos, sendo que a entidade responsável pelo ensaio 

interlaboratorial fornece uma avaliação de desempenho (―Z–score‖) registado numa 

plataforma (ZETA life). O resultado gerado pela DPCS, em cada série de trabalho, tem 

que ser introduzido na plataforma ZETA  e deverá estar dentro dos limites 

estabelecidos para DPCS em causa. A data de obtenção do resultado e a introdução 

do resultado na plataforma têm de ser devidamente atualizados pelo que o auditor tem 

que verificar se o analista cumpriu este registo. No caso de haver não conformidades 

anteriores geradas por DPCS fora dos limites é preciso identificar se estas estão 

registadas e tratadas.  

 

 Aquando da consulta da série de trabalho, é necessário verificar se o resultado 

final ou as variáveis foram devidamente transcritas da série para o sistema informático 

LABOLIMS, responsável pela geração de boletins analíticos. O auditor tem que aferir 

se a fórmula de cálculo definida no LIMS ou no impresso está de acordo com a 

definida no procedimento interno/norma, se o resultado apresentado no boletim 

analítico está correto e se o arredondamento e apresentação dos resultados estão de 

acordo com o definido no procedimento/norma. Para isso, terá que evidenciar os 

cálculos efetuados manualmente no relatório de auditoria. 

 

 O último item presente na check-list de auditoria corresponde à recolha da 

documentação referente à analista a ser auditada. O auditor confirma a atualização 

seguinte documentação: 

 

 IQ.24 Plano de formação inicial; 

 IQ.25 Descição de funções; 

 Ficha de aptidão médica; 

 Certificado de habilitações; 

 Curriculum vitae (atualizado de 2 em 2 anos); 

 Certificados de participação em ações de formação; 

 IQ.59 Acordo de confidencialidade e normas éticas (renovado anualmente); 
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 IQ.88 Tomada de conhecimento de documentos; 

 IQ.26 Lista de competências. 

 

 Há ainda que averiguar se existem registos da qualificação inicial e em que 

data foi atribuída a competência à analista para realizar o ensaio. A manutenção das 

competências de um analista validado para a realização de um determinado ensaio 

inclui duas participações por ano em ensaios de comparação interlaboratorial (ECI’s) 

ou amostras cegas. Tem que ser demonstrada essa participação no relatório de 

auditoria de forma a validar a aptidão da técnica para a realização do mesmo. 

Quaisquer não conformidades geradas por ECI ou amostras cegas fora dos limites 

terá que estar registada e tratada. 

 

 Após a recolha de todas as evidências associadas a cada um dos itens 

presentes na check-list de auditoria o auditor terá que elaborar o respetivo relatório de 

auditoria, onde deverá identificar o método auditado, a data de realização da auditoria, 

o(s) auditor(s) e data de realização do relatório. As evidências terão de ser 

digitalizadas e anexadas ao relatório. 

 

2.3 Tratamento de Não Conformidades 

 

 Após a realização do relatório, para todos os desvios aos procedimentos 

internos, tanto de ensaios como de controlo da qualidade, devem ser abertas notas de 

não conformidade, sendo implementada, sempre que aplicável, uma ação corretiva. 

Todas as não conformidades devem ser registadas e/ou documentadas utilizando o 

impresso IQ.123 Anomalias, desvios, trabalho não conforme e reclamações de 

clientes. A documentação que evidencia o tratamento da não conformidade poderá 

estar em formato electrónico ou em suporte físico (papel). 

 

 Para cada não conformidade é registada a seguinte informação: 

 Origem: identificação do departamento ou atividade que originou a não 

conformidade; 

 Número: em conjunto com o mês, ano e origem garante a identificação 

inequívoca. Por exemplo: não conformidade nº1/QUAL/Jul2018: esta é a não 
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conformidade número 1, da Qualidade e do mês de Julho de 2018. A numeração 

é sequencial e recomeça no início de cada ano fiscal (dia 1 de Outubro); 

 Mês: registo do mês da ocorrência; 

 Categoria: identificação do tipo e do subtipo da não conformidade; 

 Gravidade: identificação da gravidade da não conformidade do nível mais baixo de 

gravidade (A) para o nível mais alto (C); 

 Assunto: curta identificação da não conformidade onde devem ser usadas apenas 

palavras-chave; 

 Descrição da não conformidade: conteúdo o mais descritivo possível, colaborador 

que a registou, quais os boletins, amostras, ensaios, analistas, cliente, contacto do 

cliente (ou outros elementos), quando aplicável, que originaram a não 

conformidade ou que, de alguma forma, foram afetados por esta; 

 Data e responsável: identificação do dia e do colaborador responsável pelo registo 

da não conformidade; 

 Grupo de clientes: apenas no caso de uma reclamação; 

 Primeira resposta: a preencher pelo RQ e apenas no caso de uma reclamação. 

Regista-se a data de envio da primeira mensagem para o cliente; 

 Análise de causas: investigação da(s) causa(s) que originou(ram) a não 

conformidade; 

 Data e responsável: identificação do dia e do colaborador responsável pelo registo 

da análise de causas; 

 Correção: ação imediata com o objetivo de resolver a não conformidade, 

corrigindo o que foi detetado como errado; 

 Data e responsável: identificação do dia e do colaborador responsável pelo registo 

da correção; 

 Implementação: prazo para a implementação da correção que deverá ser o mais 

curto possível; 

 Ação corretiva: descrição da ação corretiva (ou ação preventiva) definida e 

implementada. Esta ação deverá ser escolhida com o objetivo de:  

 Eliminar a causa de uma não conformidade detetada (no caso de uma ação 

corretiva; 

 Eliminar a causa de uma potencial não conformidade (no caso de uma ação 

preventiva. 

 Data e responsável: identificação do dia e do colaborador responsável pelo registo 

da ação corretiva; 

 Implementação: prazo para a implementação/conclusão da ação corretiva; 
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 Verificação da eficácia: 

 Métodos e registos: identificação e/ou descrição da metodologia usada para 

verificação da eficácia da ação corretiva (ou preventiva) definida e implementada, 

assim como dos registos utilizados para evidenciar esta avaliação, o prazo e o 

responsável; 

 Prazo: data para a avaliação dos registos gerados e tomada de decisão sobre  a 

eficácia da ação corretiva (ou preventiva) definida. 

 Eficácia: 

 OK/KO: conclusão sobre a eficácia da ação corretiva (ou preventiva) definida e 

implementada; 

 Data e responsável: identificação do dia e do colaborador responsável pela 

conclusão relativamente à eficácia da ação corretiva (ou preventiva) definida e 

implementada. 

 Observações: campo para registo de notas e/ou outro tipo de informações que 

não se enquadrem nas áreas de registo identificadas nos pontos anteriores. 
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3. Resultados e Discussão 

 

3.1 Auditorias Realizadas 

  

 As auditorias internas são auditorias de primeira parte e, como já referido, são 

efetuadas pela organização aos seus próprios sistemas. Deve existir um plano anual 

de auditorias internas que abranja todos os requisitos da NP EN ISO/IEC 17025:2005 

para que as auditorias sejam realizadas periodicamente e segundo um programa e 

procedimento pré-determinados. 

 

 Este tipo de auditoria tem como objetivo garantir que os métodos acreditados 

são auditados uma vez a cada ciclo de acreditação e os restantes (não acreditados) 

pelo menos uma vez a cada 5 anos.[29]
 

  

 Foram realizadas 2 auditorias a métodos do laboratório de MIA, tendo sido 

sempre auditada a analista principal e não a analista substituta.  

 

 No laboratório de métodos instrumentais de análise foram auditados os 

seguintes métodos: 

 

 PAFQ.364.0: Determinação de arsénio total. Método de espetofotometria de 

absorção atómica com geração de hidretos. 

 PAFQ.202.1: Determinação de estanho. Método de espetofotometria de absorção 

atómica com geração de vapor frio. 

 PAFQ.037.3: Determinação de Vitamina A. Método por cromatografia líquida de 

alta eficiência com deteção de espetrometria molecular (UV/Vis) (HPLC). 

 PAFQ.084.3: Determinação de açúcares totais. Método por cromatografia líquida 

de alta eficiência (HPLC). Cálculo. 

 PAFQ.084.3: Determinação de açúcares componentes: Frutose. Método por 

cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC). 

 PAFQ.084.3: Determinação de açúcares componentes: Sacarose. Método por 

cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC). 

 PAFQ.084.3: Determinação de açúcares componentes: Lactose. Método por 

cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC). 
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 PAFQ.084.3: Determinação de açúcares componentes: Glucose. Método por 

cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC). 

 PAFQ.084.3: Determinação de açúcares componentes: Maltose. Método por 

cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC). 

 PAFQ.038.0: Determinação de Vitamina C. Método por cromatografia líquida de 

alta eficiência (HPLC). 

 PAFQ.008.1: Determinação de Potássio. Método por espetrofotometria de 

absorção atómica com chama. 

 PAFQ.008.1: Determinação de Zinco. Método por espetrofotometria de absorção 

atómica com chama. 

 PAFQ.139.5C: Determinação de Cafeína. Método por cromatografia líquida de alta 

eficiência (HPLC). 

 

 Durante a realização das auditorias foram avaliados diversos parâmetros de 

modo a verificar a validação da qualidade dos resultados obtidos, nomeadamente, 

rastreabilidade, realização de duplicados, ensaios em branco e utilização de DPCS 

(Daily Process Control Samples). 

 

 Na Figura 5, encontram-se, muito resumidamente, as categorias gerais 

verificadas durante o processo de auditoria interna realizada de acordo com a check-

list apresentada no Capítulo 2 (Metodologia) deste relatório. Foi efetuada uma divisão 

entre: controlo documental; auditoria presencial, e os elementos a avaliar na mesma; 

auditoria vertical, e os elementos avaliados nesta e elementos pertencentes ao 

requisito técnico ―Pessoal‖ (Recursos Humanos). 
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Figura 5: Categorias gerais verificadas no processo de auditoria interna de cada método. 

 

 Após a realização de uma auditoria quando as constatações da mesma 

levantem questões sobre a eficácia das operações realizadas, ou sobre o rigor ou a 

validade dos resultados de ensaio e/ou calibração do laboratório, deve ser 

implementada uma ação corretiva e, se necessário, informar os clientes (no caso dos 

resultados terem sido afetados).[17] 

 

 Ao longo deste capítulo serão apresentados algumas constatações e todas as 

não conformidades presentes nas auditorias realizadas, bem como as ações corretivas 

associadas, incluíndo um relatório completo a título de exemplo e algumas evidências 

recolhidas ao longo das várias auditorias. 
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e Consumíveis

Validação do 
Método
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Identificação da 
amostra, Impressos 
utilizados e Boletim 

Analítico
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de trabalho ou 
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Registos dos DPCS

Transcrição de 
Resultados

Verificação dos 
Cálculos

Recursos 
Humanos
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3.1.1 Auditoria técnica ao método PAFQ.364.0: Determinação 

de arsénio total. Método de espetrofotometria de absorção 

atómica com geração de hidretos 

 

 Na Tabela 8 é apresentado o relatório completo da auditoria técnica efetuada 

ao método PAFQ.364.0: Determinação de arsénio total. Método de espetrofotometria 

de absorção atómica com geração de hidretos. 

 

 O resumo do processo, reagentes e equipamentos utilizados encontram-se 

apresentados no Anexo 1. 

 

 As siglas C, NC e NA representam, respetivamente, conforme, não conforme e 

não aplicável. 

 

Tabela 8: Relatório de auditoria interna ao método PAFQ.364.0 Determinação de arsénio total. Método de 

espetrofotometria de absorção atómica com geração de hidretos 

 

RELATÓRIO AUDITORIA TÉCNICA – QUÍMICA 

Método:Determinação 

de arsénio total. 

Método 

espectrofotométrico de 

absorção atómica com 

geração de hidretos. 

Data de auditoria: 22 

a 23 de Novembro de 

2017 

Auditor(s): Sónia 

Monteiro 

Data de elaboração 

do relatório: 23 a 24 

de Novembro de 2017 

Item 
Pessoa(s) 

auditada(s) 
C NC NA Comentários Número NC 

 

Controlo documental: 

Procedimento interno 

 

A) Existe em suporte eletrónico? 

Revisão?  

B) Existe em suporte papel? 

Revisão?  

C) Está devidamente controlado? 

 

DQ X X(C)  

 

A) Sim. Revisão 

n.º0. 

B) Sim. Revisão n.º 

0. 

C) Cópia controlada 

no impresso 

IQ.148.1  Índice - 

Pasta 4. PAFQ - 

Procedimentos 

relativos às Análises 

Físico-Químicas 

Parte 2 em 2014-02-
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04. 

 

 

Controlo documental: 

Norma 

 

A) Existe em suporte eletrónico? 

Revisão?  

B) A revisão utilizada está em vigor? 

C) Está devidamente controlada? 

... … … x …. … 

 

Controlo documental: 

 

A) O analista tem uma cópia do 

procedimento interno/norma? 

B) A cópia utilizada corresponde ao 

método em vigor? 

C) A cópia está devidamente 

controlada/registada no impresso 

IQ.11 Fotocópias de documentos 

originais ? 

 

DQ, Olga 

Delgado 

 

X   

 

A) Sim. Cópia 

controlada em 2016-

12-02 pela Liliana. 

B) Sim.  

C) Sim, verificado o 

impresso IQ.11.6 - 

Cópia registada em 

2016-12-02 pela 

Liliana. 

 

 

 

Auditoria presencial (amostra 

analisada no dia da auditoria): 

 

A) N.º da amostra. 

 

Olga Delgado X   

 

A) 2017/092634 

 

 

 

Preparação da amostra 

- No dia da auditoria presencial: 

 

A) Temperatura de acondicionamente 

da amostra antes da preparação? 

Ambiente, refrigeração ou 

congelação?  

B) A preparação foi realizada de 

acordo com o definido no 

procedimento PAFQ.044 Métodos de 

preparação das amostras para 

análise? O procedimento necessita 

de ser atualizado? 

C) A metodologia de preparação 

definida no procedimento PAFQ.044 

está de acordo com a metodologia 

definida na norma ou procedimento 

interno? O procedimento necessita 

de ser atualizado? 

D) A preparação foi devidamente 

… … … x … … 
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rastreada no impresso IQ.269 

Registo da preparação de amostras - 

SPA - Química? 

E) Foi utilizado um banho na 

prepração da amostra? Qual? 

F) A amostra depois de preparada foi 

guardada no frigorífico? Qual? 

 

 

Preparação da amostra 

- Dia diferente do da auditoria 

presencial: 

 

A) A preparação foi devidamente 

rastreada no impresso IQ.269? 

B) Foi utilizado um banho na 

preparação da amostra? Qual? 

C) Temperatura de acondicionamente 

da amostra antes da preparação? 

Ambiente, refrigeração ou 

congelação?  

D)  A metodologia para a preparação 

deste tipo de amostra encontra-se 

definida no procedimento PAFQ.044? 

O procedimento necessita de ser 

atualizado? 

E) A metodologia de preparação 

definida no procedimento PAFQ.044 

está de acordo com a metodologia 

definida na norma ou procedimento 

interno? O procedimento necessita 

de ser atualizado? 

F) A amostra depois de preparada foi 

guardada no frigorífico? Qual? 

Érika, DQ X   

A) Sim. Verificado o 

impresso IQ.269.2 - 

Preparada pela 

Érika, no dia 2017-

11-14, com o 

equipamento 121E. 

B) Não. 

C) Temperatura 

Ambiente. 

D) Sim. Não. 

E) Sim. Não. 

F) Não. 

 

 

 

Auditoria presencial (amostra 

analisada no dia da auditoria): 

 

A) O procedimento interno/norma foi 

seguido pelo analista? 

B) O procedimento necessita de ser 

atualizado?  

 

Olga Delgado  
X(A e 

B)  
 

 
A) Não. Verificada 
uma alteração/ 
desvio relativamente 
ao procedimento. 
 
B) Sim. No 
parágrafo 6.4.1 
Digestão por micro-
ondas foram 
adicionados 5 ml de 
ácido nítrico e 1 ml 
de peróxido de 
hidrogénio em 
substituição dos 10 
ml de ácido nítrico 
referidos no 
procedimento 
PAFQ.364.0 
Determinação de 
arsénio total. 
Método 
espectofotométrico 
de absorção 
atómica com 
geração de hidretos. 
. As condições  dos 
parâmetros do 

1342/MIA/Jun2018 
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método utilizado no 
sistema de digestão 
por micro-ondas 
foram também 
alteradas tendo o 
método que se 
aplica as seguintes 
condições: 
 
Stage:1  
Temperatura (ºC):90 
RampTime (min) : 
01:00 
HoldTime (min) : 
00:10 
Pressure : 250 
Power : 50 
Stirring : Médio 
 
Stage:2 
Temperatura (ºC): 
200 
RampTime (min) : 
03:00 
HoldTime (min) : 
03:10 
Pressure : 400 
Power : 300 
Stirring : Médio 

 

Auditoria presencial (amostra 

analisada no dia da auditoria): 

 

A) Existem impressos associados ao 

método? 

B) Se existem impressos com 

cálculos automáticos, estes estão 

devidamente validados? 

 

Olga Delgado; 

DQ 
X X (B)  

 

A) Sim. IQ.76.1H 

Reta de Calibração 

de arsénio, IQ.99.1 

Soluções de 

referência para a 

construção da reta 

de calibração. 

Absorção Atómica e 

IQ.206.0F Registos 

Primários MIA- 

Arsénio. 

 

B) Não foi 

evidenciada a 

validação dos 

impressos IQ.76.1H, 

IQ.99.1 e IQ.206.0F. 

 

1343/QUAL/Jan2018 

 

Auditoria presencial (amostra 

analisada no dia da auditoria): 

- Métodos que envolvem retas de 

calibração 

 

A) A reta de calibração cumpre com 

os critérios de aceitação definidos no 

procedimento PCQ.04 Controlo da 

Qualidade?  

- O coeficiente de correlação tenha, 

no mínimo, dois noves (9) seguidos 

de um cinco (5). 

- A sua representação gráfica é uma 

reta. 

- O seu declive esteja dentro dos 

limites da respetiva carta de controlo. 

B) Foi cumprida a sequência de 

análise e os respetivos critérios de 

Olga Delgado  

X (A 

e B) 

 

 

A) O coeficiente de 

correlação é 

0,99672, a sua 

representação é 

uma reta e o declive 

tem pontos abaixo 

dos limites de da 

respetiva carta de 

controlo. Verificado 

o impresso IQ.77.2 

Controlo dos 

Declives. Não 

validado. 

 

B) Não. Foi 

verificada a 

utilização do padrão 

de 2ª menor 

concentração em 

1344/MIA/Jun2018 

1345/MIA/Jun2018 
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aceitação como definido no 

procedimento PCQ.04? 

 

detrimento do uso 

do padrão de menor 

concentração. 

 

 

Auditoria presencial (amostra 

analisada no dia da auditoria): 

- Daily Process Control Samples 

(DPCS): 

 

A) Qual o DPCS utilizado? 

B) Data de preparação e analista? 

C) A data de validade definida está 

de acordo com o definido no SOP-

008 DPCS Chemistry? 

D) Os registos estão atualizados? 

Olga Delgado X   

A) Test 07237. 

Matriz Canned Fish. 

B) NA. 

C) NA. No entanto, 

a data de validade 

está definida no 

certificado da 

FAPAS como sendo 

2020-06-19. 

D) NA. 

 

 

 

Auditoria presencial (amostra 

analisada no dia da auditoria): 

- Condições ambientais dos 

espaços utilizados no laboratório 

(incluir SPA): 

 

A) Quais os equipamentos utilizados 

para monitorizar a  temperatura e 

humidade? 

 

Olga Delgado X   

 

A1) 2017-11-14 

SPA - Equipamento 

n.º 11J 

 

A2) 2017-11-22 

Sala escura de MIA 

- Equipamento n.º 

11B 

Sala de balanças de 

MIA - Equipamento 

n.º11L Laboratório 

de FQ - 

Equipamento n.º 

11C 

 

A3) 2017-11-23 

Laboratório de MIA - 

Equipamento n.º 

11X 

 

 

Auditoria presencial (amostra 

analisada no dia da auditoria): 

Olga Delgado; 

DQ 
X   

 
MUFLA 34E: 
 
A) Mufla 34E. 
B) Sim. 
C) Sim, verificado o 
impresso IQ.13.3. 
D) Sim. 

 



FCUP 

Auditorias técnicas na análise alimentar 

75 

 
- Temperaturas (inclui 

equipamentos SPA): 

 

A) Equipamento utilizado? 

B) Existe etiqueta de identificação? 

C) O registo do equipamento está 

atualizado no impresso IQ.13 Ficha 

de registo do equipamento? 

D) É utilizado o equipamento 

adequado? 

E) Qual(is) o(s) procedimento(s) 

relativo(s) à utilização, calibração, 

verificação e manutenção? 

F) Registos relativos à calibração. 

F1) Existe etiqueta relativa à 

calibração? Está atualizada? 

F2) Existem impressos com cálculos 

automáticos? Estão devidamente 

validados? 

G) Registos relativos à verificação. 

G1) Existe etiqueta relativa à 

verificação? Está atualizada? 

G2) Existem impressos com cálculos 

automáticos? Estão devidamente 

validados? 

H) Registos relativos à manutenção. 

H1) Existem impressos com cálculos 

automáticos? Estão devidamente 

validados? 

I) As operações de utilização, 

calibração, verificação e manutenção 

são efetuadas de acordo com o(s) 

procedimento(s) em vigor?  

I1) Algum procedimento necessita de 

ser atualizado? 

E) Utilização, 
calibração e 
manutenção: 
PEQ.20.0 Muflas. 
Verificação: 
PCE.08.3 Medição e 
monitorização das 
temperaturas. 
F) Calibração: 
calibração efetuada 
a (450±25)ºC no dia 
2017-10-25, 
certificado de 
calibração n.º ES-
12104TP-17, 
emitido por EIA em 
2017-10-25, apta 
em 2017-11-06. 
Próxima calibração 
em 2018-10. 
F1) Sim, verificada a 
etiqueta IQ.146.3. 
F2) Sim. Impresso 
IQ.113.1 A- 
Validado em 2009-
03-30. 
G) Verificado o 
impresso IQ.112.5 
Carta de controlo 
(B) - Os registos 
encontram-se 
atualizados. 
G1) NA. 
G2) NA. 
H) Verificado o 
impresso IQ.35.1 
Manutenção do 
equipamento - 
Última manutenção 
registada em 2017-
11-06. - Os registos 
encontram-se 
atualizados. 
H1) NA. 
I) Sim. 
I1) Não. 
 
SONDA 123D 
(associada à mufla 
34E) 
 
A) Sonda 123D. 
B) Sim. 
C) Sim, verificado o 
impresso IQ.13.3. 
D) Sim. 
E) PCE.08.3 
Medição e 
monitorização das 
temperaturas. 
F)  Sonda de 
referência utilizada 
na verificação da 
sonda 123D: sonda 
122 calibrada pelo 
EIA em 2017-01-27, 
certificado de 
calibração n.º CL-
559TP-17 emitido 
em 2017-01-30. 
Apto em 2017-02-
10. Próxima 
calibração a 2018-
01.  
F1) Sim, verificada a 
etiqueta IQ.146.3. 
F2) Sim. Impresso 
IQ.113.1-D - 
Validado em 2009-
03-30. 
G) Equipamento 
verificado a 
(450±25)ºC  em 
2017-10. Próxima 
verificação: 2018-
10. 
G1) Sim. Verificada 
a etiqueta IQ.259.1. 
G2)  Sim, impressos 
IQ.259.1 Verificação 
interna – Sondas de 
temperatura  e 
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IQ.260.1 Registos 
das verificações 
internas - 
Temperaturas. 
Validados em 2017-
01-17. 
H) NA. 
H1) NA. 
I) Sim. 
I1) Não. 
 
Placa de 
aquecimento 
 
A) Placa de 
aquecimento 51 AM. 
B) Sim. 
C) Sim, verificado o 
impresso IQ.13.3. 
D) Sim. 
E) Utilização, 
Verificação e 
Manutenção: 
PEQ.01.1 
Agitadores, placas e 
mantas. 
F) NA. 
F1) NA. 
F2) NA. 
G) NA. 
G1) NA. 
G2) NA. 
H) Equipamento 
limpo- ok. 
H1) NA. 
I) Sim. 
I1) Não. 

 

Auditoria presencial (amostra 

analisada no dia da auditoria): 

- Volumes (inclui equipamentos 

SPA): 

 

A) Equipamento utilizado. 

B) Existe etiqueta de identificação? 

C) O registo do equipamento está 

atualizado no impresso IQ.13 Ficha 

de registo do equipamento? 

D) É utilizado o equipamento 

adequado? 

E) Qual(is) o(s) procedimento(s) 

relativo(s) à utilização, calibração, 

verificação e manutenção? 

F) Registos relativos à calibração. 

F1) Existe etiqueta relativa à 

calibração? Está atualizada? 

F2) Existem impressos com cálculos 

automáticos? Estão devidamente 

validados? 

G) Registos relativos à verificação. 

G1) Existe etiqueta relativa à 

verificação? Está atualizada? 

G2) Existem impressos com cálculos 

automáticos? Estão devidamente 

validados? 

Olga Delgado; 

DQ 
X 

X (F 

e G2) 
 

 
Micropipeta de 5 ml 
 
A) Micropipeta de 5 
ml. 
B) Sim. 
C) Sim, verificado o 
impresso IQ.13.3. 
D) Sim. 
E) Utilização, 
verificação e 
manutenção: 
PEQ.49.0 
Micropipetas, 
pipetas descartáveis 
e pipetadores 
automáticos. 
F) Calibrada pela 
FRILABO em 2017-
10-03, certificado n.º 
05343 emitido em 
2017-10-03 . Apto 
em 2017-10-06. 
Próxima calibração 
a 2018-01. 
F1) Sim, verificada a 
etiqueta IQ.222.0. 
F2) NA. 
G) Verificado o 
impresso IQ.45.1 
Verificação Diária  
das micropipetas em 
2017-11-23.- 
Registos 
atualizados.  
G1) NA. 
G2) Sim. Impresso 
IQ.45.1. Não 
validado. 
H) NA. 
H1) NA. 
I) Sim. 
I1) Não. 
 
Goblé 
 
A) Goblé. 
B) NA. 
C) NA. 
D) Sim. 
E) Utilização e 
verificação: 
PEQ.07.0 Material 
volumétrico de vidro. 
Manutenção: 

1343/MIA/Jun2018 

1346/MIA/Jun2018 
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H) Registos relativos à manutenção. 

H1) Existem impressos com cálculos 

automáticos? Estão devidamente 

validados? 

I) As operações de utilização, 

calibração, verificação e manutenção 

são efetuadas de acordo com o(s) 

procedimento(s) em vigor?  

I1) Algum procedimento necessita de 

ser atualizado? 

 

PGL.08.0 Gestão da 
sala de lavagem dos 
laboratórios de FQ e 
MIA. 
F) Não foi 
evidenciado o 
certificado de lote. 
F1) NA. 
F2) NA. 
G) NA. 
G1) NA. 
G2) NA. 
H) NA. 
H1) NA. 
I) Sim. 
I1) Não. 
 
Pipeta graduada de 
5 ml 
 
A) Pipeta graduada 
de 5 ml. 
B) NA. 
C) NA. 
D) Sim. 
E) Utilização e 
verificação: 
PEQ.07.0 Material 
volumétrico de vidro. 
Manutenção: 
PGL.08.0 Gestão da 
sala de lavagem dos 
laboratórios de FQ e 
MIA. 
F) Verificado o 
certificado de lote 
n.º 0504. 
F1) NA. 
F2) NA. 
G) NA. 
G1) NA. 
G2) NA. 
H) NA. 
H1) NA. 
I) Sim. 
I1) Não. 
 
Pipeta volumétrica 
de 25 ml 
 
A) Pipeta 
volumétrica de 25 
ml. 
B) NA. 
C) NA. 
D) Sim. 
E) Utilização e 
verificação: 
PEQ.07.0 Material 
volumétrico de vidro. 
Manutenção: 
PGL.08.0 Gestão da 
sala de lavagem dos 
laboratórios de FQ e 
MIA. 
F) Não foi 
evidenciado o 
certificado de lote. 
F1) NA. 
F2) NA. 
G) NA. 
G1) NA. 
G2) NA. 
H) NA. 
H1) NA. 
I) Sim. 
I1) Não. 
 
Balão volumétrico 
de 50 ml 
 
A) Balão volumétrico 
de 50 ml. 
B) NA. 
C) NA. 
D) Sim. 
E) Utilização e 
verificação: 
PEQ.07.0 Material 
volumétrico de vidro. 
Manutenção: 
PGL.08.0 Gestão da 
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sala de lavagem dos 
laboratórios de FQ e 
MIA. 
F) Não foi 
evidenciado o 
certificado de lote. 
F1) NA. 
F2) NA. 
G) NA. 
G1) NA. 
G2) NA. 
H) NA. 
H1) NA. 
I) Sim. 
I1) Não. 
 
Balão volumétrico 
de 100 ml 
 
A) Balão volumétrico 
de 100 ml. 
B) NA. 
C) NA. 
D) Sim. 
E) Utilização e 
verificação: 
PEQ.07.0 Material 
volumétrico de vidro. 
Manutenção: 
PGL.08.0 Gestão da 
sala de lavagem dos 
laboratórios de FQ e 
MIA. 
F) Não foi 
evidenciado o 
certificado de lote. 
F1) NA. 
F2) NA. 
G) NA. 
G1) NA. 
G2) NA. 
H) NA. 
H1) NA. 
I) Sim. 
I1) Não. 

 

Auditoria presencial (amostra 

analisada no dia da auditoria): 

- Massas (inclui equipamentos 

SPA): 

 

A) Equipamento utilizado. 

B) Existe etiqueta de identificação? 

C) O registo do equipamento está 

atualizado no impresso IQ.13 Ficha 

de registo do equipamento? 

D) É utilizado o equipamento 

adequado? 

E) Qual(is) o(s) procedimento(s) 

relativo(s) à utilização, calibração, 

verificação e manutenção? 

F) Registos relativos à calibração. 

F1) Existe etiqueta relativa à 

calibração? Está atualizada? 

F2) Existem impressos com cálculos 

automáticos? Estão devidamente 

validados? 

G) Registos relativos à verificação. 

Olga Delgado; 

DQ 
X   

 
Balança 2B 
 
A) Balança 2B. 
B) Sim. 
C) Sim, verificado o 
impresso IQ.13.3. 
D) Sim. 
E) Utilização, 
calibração, 
verificação e 
manutenção:  
PEQ.36.2 
Instrumentos de 
Pesagem. 
F) Calibrada pelo 
EIA em 2017-03-29, 
certificado n.º CL-
3599MS-17 emitido 
em 2017-04-27 . 
Apto em 2017-05-
18. Próxima 
calibração a 2018-
04. 
F1) Sim, verificada a 
etiqueta IQ.146.3. 
F2) Sim. Impresso 
IQ.113.1-B - 
Validado em 2009-
03-30. 
G) Verificado o 
impresso IQ.199.2A 
Verificação Interna 
de Balanças -
Diário_Avaliação em 
2017-11-22 e 2017-
11-23.- Registos 
atualizados.  
G1) NA. 
G2) Sim, impresso 
IQ.199.2A 
Verificação Interna 
de Balanças - 
Diário. Validado em 
2016-02-23. 
H) Equipamento 
limpo - ok. 
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G1) Existe etiqueta relativa à 

verificação? Está atualizada? 

G2) Existem impressos com cálculos 

automáticos? Estão devidamente 

validados? 

H) Registos relativos à manutenção. 

H1) Existem impressos com cálculos 

automáticos? Estão devidamente 

validados? 

I) As operações de utilização, 

calibração, verificação e manutenção 

são efetuadas de acordo com o(s) 

procedimento(s) em vigor?  

I1) Algum procedimento necessita de 

ser atualizado? 

H1) NA. 
I) Sim. 
I1) Não. 
 
Massa 183 
 
A) Massa 183. 
B) Sim. 
C) Sim, verificado o 
impresso IQ.13.3. 
D) Sim. 
E) Utilização e 
calibração:  
PEQ.36.2 
Instrumentos de 
Pesagem. 
F) Calibrada pelo 
EIA em 2017-10-25, 
certificado de 
calibração nº CL-
12716MS-17 emitido 
em 2017-10-25. 
Apto em 2017-10-
27. Próxima 
calibração em 2018-
10. 
F1) Sim, verificada a 
etiqueta IQ.146.3. 
F2) Não, a 
aceitação da 
calibração externa é 
realizada no próprio 
certificado. 
G) NA. 
G1) NA. 
G2) NA. 
H) NA. 
H1) NA. 
I) Sim. 
I1) Não. 
 
Massa 76 
 
A) Massa 76. 
B) Sim. 
C) Sim, verificado o 
impresso IQ.13.3. 
D) Sim. 
E) Utilização e 
calibração:  
PEQ.36.2 
Instrumentos de 
Pesagem. 
F) Calibrada pelo 
EIA em 2017-10-23, 
certificado de 
calibração nº CL-
12717MS-17 emitido 
em 2017-10-23. 
Apto em 2017-10-
25. Próxima 
calibração em 2018-
10. 
F1) Sim, verificada a 
etiqueta IQ.146.3. 
F2) Não, a 
aceitação da 
calibração externa é 
realizada no próprio 
certificado. 
G) NA. 
G1) NA. 
G2) NA. 
H) NA. 
H1) NA. 
I) Sim. 
I1) Não. 
 
Massa 75 
 
A) Massa 75. 
B) Sim. 
C) Sim, verificado o 
impresso IQ.13.3. 
D) Sim. 
E) Utilização e 
calibração:  
PEQ.36.2 
Instrumentos de 
Pesagem. 
F) Calibrada pelo 
EIA em 2017-10-23, 
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certificado de 
calibração nº CL-
12719MS-17 emitido 
em 2017-10-23. 
Apto em 2017-10-
25. Próxima 
calibração em 2018-
10. 
F1) Sim, verificada a 
etiqueta IQ.146.3. 
F2) Não, a 
aceitação da 
calibração externa é 
realizada no próprio 
certificado. 
G) NA. 
G1) NA. 
G2) NA. 
H) NA. 
H1) NA. 
I) Sim. 
I1) Não. 

 

Auditoria presencial (amostra 

analisada no dia da auditoria): 

- Outros (inclui equipamentos 

SPA):  

 

A) Equipamento utilizado. 

B) Existe etiqueta de identificação? 

C) O registo do equipamento está 

atualizado no impresso IQ.13 Ficha 

de registo do equipamento? 

D) É utilizado o equipamento 

adequado? 

E) Qual(is) o(s) procedimento(s) 

relativo(s) à utilização, calibração, 

verificação e manutenção? 

F) Registos relativos à utilização. 

G) Registos relativos à calibração. 

G1) Existe etiqueta relativa à 

calibração? Está atualizada? 

G2) Existem impressos com cálculos 

automáticos? Estão devidamente 

validados? 

H) Registos relativos à verificação. 

H1) Existe etiqueta relativa à 

verificação? Está atualizada? 

H2) Existem impressos com cálculos 

automáticos? Estão devidamente 

validados? 

I) Registos relativos à manutenção. 

I1) Existem impressos com cálculos 

automáticos? Estão devidamente 

validados? 

J) As operações de utilização, 

calibração, verificação e manutenção 

são efetuadas de acordo com o(s) 

Olga Delgado; 

DQ 
X 

X (F, 

H e 

H2) 

  
Termohigrómetro 
11J (SPA): 
 
A) Termohigrómetro 
11J. 
B) Sim. 
C) Sim, verificado o 
impresso IQ.13.3. 
D) Sim. 
E) Utilização, 
calibração, 
verificação e 
manutenção: 
PEQ.15.2 Controlo 
da Temperatura e 
da Humidade. 
F) Foi verificado o 
registo da 
temperatura de 
18,3ºC e da 
humidade de 38% 
em 2017-11-14, no 
impresso IQ.100.7 
Registo de 
temperatura e 
humidade. Apesar 
da temperatura 
registada ser inferior 
ao limite definido no 
PEQ.15 (20ºC) 
considera-se que 
esta diferença  não 
é significativa. 
G) Termohigrómetro 
de referência 
utilizado na 
verificação do 
termohigrómetro 
11J: 
termohigrómetro 57 
calibrado pelo EIA 
em 2016-07-07, 
certificado n.º 
5594/16, emitido em 
2016-07-08. Apto 
em 2016-07-28. 
Próxima calibração 
a 2018-06.  
G1) NA. 
G2) Sim. Impresso 
IQ.113.1-D - 
Validado em 2016-
07-28. 
H) Equipamento 
verificado a 
(22,5±2,5)ºC em 
2017-01. Próxima 
verificação: 2018-
01. 
H1)  Sim. Verificada 
a etiqueta IQ.259.1. 
H2) Sim, impressos 
IQ.259.1 Verificação 
interna – Sondas de 
temperatura  e 
IQ.260.1 Registos 
das verificações 
internas - 
Temperaturas. 

1346/MIA/Jun2018; 

1347/MIA/Jun2018;13

48/QUAL/Jun2018 
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procedimento(s) em vigor?   

J1) Algum procedimento necessita de 

ser atualizado? 

 

Validados em 2017-
01-17. 
I) NA. 
I1) NA. 
J) Sim. 
J1) Não. 
 
Termohigrómetro 11 
L(Sala de balanças 
MIA): 
 
A) Termohigrómetro 
11L. 
B) Sim. 
C) Sim, verificado o 
impresso IQ.13.3. 
D) Sim. 
E) Utilização, 
calibração, 
verificação e 
manutenção: 
PEQ.15.2 Controlo 
da Temperatura e 
da Humidade. 
F)Foi verificado o 
registo da 
temperatura de 
18,5ºC e da 
humidade de 49% 
em 2017-11-22, no 
impresso IQ.100.7 
Registo de 
temperatura e 
humidade. Foi 
verificado o registo 
da temperatura de 
18,7ºC e da 
humidade de 46% 
em 2017-11-23, no 
impresso IQ.100.7 
Registo de 
temperatura e 
humidade. 
G) Termohigrómetro 
de referência 
utilizado na 
verificação do 
termohigrómetro 
11L: 
termohigrómetro 57 
calibrado pelo EIA 
em 2016-07-07, 
certificado n.º 
5594/16, emitido em 
2016-07-08. Apto 
em 2016-07-28. 
Próxima calibração 
a 2018-06.  
G1) NA. 
G2) Sim. Impresso 
IQ.113.1-D - 
Validado em 2016-
07-28. 
H) Equipamento 
verificado a 
(20±2)ºC em 2017-
01. Próxima 
verificação: 2018-
01. 
H1)  Sim. Verificada 
a etiqueta IQ.259.1. 
H2) Sim, impressos 
IQ.259.1 Verificação 
interna – Sondas de 
temperatura  e 
IQ.260.1 Registos 
das verificações 
internas - 
Temperaturas. 
Validados em 2017-
01-17. 
I) NA. 
I1) NA. 
J) Sim. 
J1) Não. 
 
Termohigrómetro 
11B (Sala Escura 
MIA): 
 
A) Termohigrómetro 
11B. 
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B) Sim. 
C) Sim, verificado o 
impresso IQ.13.3. 
D) Sim. 
E) Utilização, 
calibração, 
verificação e 
manutenção: 
PEQ.15.2 Controlo 
da Temperatura e 
da Humidade. 
F) Foi verificado o 
registo da 
temperatura de 
21,1ºC e da 
humidade de 40% 
em 2017-11-22, no 
impresso IQ.100.7 
Registo de 
temperatura e 
humidade. 
G) Termohigrómetro 
de referência 
utilizado na 
verificação do 
termohigrómetro 
11L: 
termohigrómetro 57 
calibrado pelo EIA 
em 2016-07-07, 
certificado n.º 
5594/16, emitido em 
2016-07-08. Apto 
em 2016-07-28. 
Próxima calibração 
a 2018-06.  
G1) NA. 
G2) Sim. Impresso 
IQ.113.1-D - 
Validado em 2016-
07-28. 
H) Equipamento 
verificado a 
(20±2)ºC em 2017-
01. Próxima 
verificação: 2018-
01. 
H1)  Sim. Verificada 
a etiqueta IQ.259.1. 
H2) Sim, impressos 
IQ.259.1 Verificação 
interna – Sondas de 
temperatura  e 
IQ.260.1 Registos 
das verificações 
internas - 
Temperaturas. 
Validados em 2017-
01-17. 
I) NA. 
I1) NA. 
J) Sim. 
J1) Não. 
 
Termohigrómetro 
11X(Laboratório 
MIA): 
 
A) Termohigrómetro 
11X. 
B) Sim. 
C) Sim, verificado o 
impresso IQ.13.3. 
D) Sim. 
E) Utilização, 
calibração, 
verificação e 
manutenção: 
PEQ.15.2 Controlo 
da Temperatura e 
da Humidade. 
F) Foi verificado o 
registo da 
temperatura de 
18,7ºC e da 
humidade de 50% 
em 2017-11-23, no 
impresso IQ.100.7 
Registo de 
temperatura e 
humidade. 
G) Termohigrómetro 
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de referência 
utilizado na 
verificação do 
termohigrómetro 
11X: 
termohigrómetro 57 
calibrado pelo EIA 
em 2016-07-07, 
certificado n.º 
5594/16, emitido em 
2016-07-08. Apto 
em 2016-07-28. 
Próxima calibração 
a 2017-06 .  
G1) NA. 
G2) Sim. Impresso 
IQ.113.1-D - 
Validado em 2016-
07-28. 
H) Equipamento 
verificado a 
(20±2)ºC em 2017-
01. Próxima 
verificação: 2018-
01. 
H1)  Sim. Verificada 
a etiqueta IQ.259.1. 
H2) Sim, impressos 
IQ.259.1 Verificação 
interna – Sondas de 
temperatura  e 
IQ.260.1 Registos 
das verificações 
internas - 
Temperaturas. 
Validados em 2017-
01-17. 
I) NA. 
I1) NA. 
J) Sim. 
J1) Não. 
 
Termohigrómetro 
11C (Laboratório 
FQ): 
 
A) Termohigrómetro 
11C. 
B) Sim. 
C) Sim, verificado o 
impresso IQ.13.3. 
D) Sim. 
E) Utilização, 
calibração, 
verificação e 
manutenção: 
PEQ.15.2 Controlo 
da Temperatura e 
da Humidade. 
F) Foi verificado o 
registo da 
temperatura de 
21ºC e da humidade 
de 24% em 2017-
11-22, no impresso 
IQ.100.7 Registo de 
temperatura e 
humidade. 
G) Termohigrómetro 
de referência 
utilizado na 
verificação do 
termohigrómetro 
11J: 
termohigrómetro 57 
calibrado pelo EIA 
em 2016-07-07, 
certificado n.º 
5594/16, emitido em 
2016-07-08. Apto 
em 2016-07-28. 
Próxima calibração 
a 2017-06.  
G1) NA. 
G2) Sim. Impresso 
IQ.113.1-D - 
Validado em 2016-
07-28. 
H) Equipamento 
verificado a 
(20±2)ºC em 2017-
01. Próxima 
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verificação: 2018-
01. 
H1)  Sim. Verificada 
a etiqueta IQ.259.1. 
H2) Sim, impressos 
IQ.259.1 Verificação 
interna – Sondas de 
temperatura  e 
IQ.260.1 Registos 
das verificações 
internas - 
Temperaturas. 
Validados em 2017-
01-17. 
I) NA. 
I1) NA. 
J) Sim. 
J1) Não. 
 
Moinho ultra-
centrífugo 121E: 
 
A) Moinho ultra-
centrífugo 121E. 
B) Sim. 
C) Sim, verificado 
no impresso 
IQ.13.3. 
D) Sim. 
E) Utilização, 
calibração e 
manutenção: PEQ. 
16.1 
Homogeneizadores. 
F) NA. 
G) NA. 
G1) NA. 
G2) NA. 
H) Verificado no 
impresso IQ.271.2 
Controlo da 
Homogeneidade das 
Amostras. Realizada 
em Janeiro, 
Fevereiro, Março e 
Agosto, com RSDs 
aceitáveis, ou seja 
inferiores a 2%. 
H1) NA. 
H2) Sim, impresso 
IQ. 271.2 Controlo 
da Homogeneidade 
das Amostras. 
Validado em 2016-
01-09. 
I)  Equipamento 
limpo - ok. 
I1) NA. 
J) Sim. 
J1) Não.  
 
Hotte 44C: 
 
A)Hotte 44C. 
B) Sim. 
C) Sim, verificado 
no impresso 
IQ.13.3. 
D) Sim. 
E) Utilização, 
calibração e 
manutenção: 
PEQ.33.0 Hottes, 
câmaras de fluxo 
laminar e 
anenómetro. 
F) NA. 
G) NA. 
G1) NA. 
G2) NA. 
H)  Verificado o 
impresso IQ.08.0 
Verificação da 
velocidade do ar: 
Hottes e CFL. 
Registo atualizado.  
H1) NA. 
H2) Sim, impresso 
IQ.08.0 não 
validado. 
I)  Equipamento 
limpo - ok. 
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I1) NA. 
J) Sim. 
J1) Não.  
 
Conta-minutos 
59AB: 
 
A) Conta-minutos 
59AB. 
B) Sim. 
C) Sim, verificado 
no impresso 
IQ.13.3. 
D) Sim. 
E) Utilização, 
verificação e 
manutenção: 
PEQ.09.0 
Equipamentos 
metrológicos de 
contagem de tempo. 
F) NA. 
G) Cronómetro de 
referência utilizado 
na verificação do 
conta-minutos 
59AB: cronómetro 
58 calibrado pelo 
EIA em 2016-06-22, 
certificado n.º CL-
7341TM-17, emitido 
em 2017-06-22. 
Apto em 2017-07-
03. Próxima 
calibração a 2018-
06.  
G1) NA. 
G2) NA. 
H) Equipamento 
verificado em 2017-
01. Próxima 
verificação: 2018-
01. 
H1) Sim. verificada 
a etiqueta IQ.222.0. 
H2) Sim, verificado 
o impresso IQ.54.1B 
Boletim de 
Verificação Interna - 
Conta-minutos. 
Registo atualizado. 
Impresso não 
validado. 
I)  Equipamento 
limpo - ok. 
I1) NA. 
J) Sim. 
J1) Não.  
 
Digestor  Micro-
ondas 146: 
 
A) Digestor Micro-
ondas 146. 
B) Sim. 
C) Sim, verificado 
no impresso 
IQ.13.3. 
D) Sim. 
E) Utilização, 
Verificação e 
Manutenção: 
PEQ.06.1 Sistema 
de digestão por 
Micro-ondas. 
F) NA. 
G) NA. 
G1) NA. 
G2) NA. 
H) Verificação 
semestral por 
entidade externa: 
verificado pela 
QLABO em 2017-
03-20, 2017-05-03, 
2017-09-26 e 2017-
10-25. 
H1) NA. 
H2) NA. 
I)  Substituição 
diária da água do 
Scrubber e 



FCUP 

Auditorias técnicas na análise alimentar 

86 

 
equipamento limpo - 
ok. 
I1) NA. 
J) Sim. 
J1) Não.  
 
Espetrofotómetro de 
absorção atómica 
com câmara de 
grafite, de chama e 
geração de hidretos 
109-2A: 
 
A) Espetrofotómetro 
de absorção 
atómica com 
câmara de grafite, 
de chama e geração 
de hidretos 109-2A. 
B) Sim. 
C) Sim, verificado 
no impresso 
IQ.13.3. 
D) Sim. 
E) Utilização, 
verificação e 
manutenção: 
PEQ.84.0 
Espetrofotómetro de 
absorção atómica 
com câmara de 
grafite, de chama e 
geração de hidretos. 
F) NA. 
G) NA. 
G1) NA. 
G2) NA. 
H)   
1- Equipamento 
verificado a 2017-
03-09 pela 
SOQUÍMICA. 
Próxima verificação 
2018-03. 
2- Verificação em 
rotina: realização 
diária de soluções 
padrão- ok. 
3- Verificação 
semestral da 
repetibilidade e 
exatidão - ko. 
4- Diluições 
efetuadas pelo 
amostrador 
automático - ko. 
H1)  
1- Sim. 
2- NA. 
3- NA. 
4- NA. 
H2)  
1- NA. 
2- Sim, verificado o 
impresso IQ.99.1 
Soluções de 
referência para a 
construção da recta 
de calibração. 
Absorção atómica. 
Não validado. 
3- Sim, verificado o 
impresso IQ.84.3 
Determinação da 
Repetibilidade- 
Registo não 
efetuado. 
4 - Não foi 
evidenciado nenhum 
impresso de registo. 
I)  Equipamento 
limpo - ok. 
I1) NA. 
J) Sim. 
J1) Não. 

 

Auditoria presencial (amostra 

analisada no dia da auditoria): 

Olga Delgado; 

DQ 
X   

 

A1)  Foi evidenciado 

o controlo no 
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A) Registos de controlo de: 

A1) Reagentes (IQ.197). 

A2) Soluções (IQ.210). 

A2.1) Data de preparação da 

solução. 

A2.2) Data de validade da solução. 

A2.3) Analista responsável pela 

preparação. 

A2.4) A etiqueta está atualizada? 

A3) A solução é padronizada? 

A3.1) Os registos estão atualizados? 

A3.1) Data de padronização. 

A3.2) Data de validade da 

padronização. 

A3.3) Analista responsável pela 

padronização. 

A3.4) A etiqueta está atualizada? 

A4) Consumíveis (IQ.198). 

B) Existem os  certificados de lote? 

No caso de não existirem, estão 

pedidos no impresso IQ.139 Pedido 

dos certificados de lote em falta? 

 

impresso IQ.197.1 

Controlo dos 

Reagentes dos 

seguintes 

reagentes:  

- Peróxido de 

Hidrogénio (F300). 

Lote: K48372587 

- Ácido Nítrico 65% 

(H14). Lote: 

0001232586 

- Ácido Clorídrico 

37% (H7). Lote: 

17E124017 

- Óxido de Magnésio 

(C121). Lote: 

15F170012 

(Validade 7/2017) 

- Nitrato de 

Magnésio 

Hexahidratado 

(C89). Lote: 

B1085155 

- Hidróxido de Sódio 

(B4). Lote: 

16K304110 

- Borohidreto de 

Sódio (F154). Lote: 

K47621071 

- Iodeto de Potássio 

(C37). Lote: 

17D054126 

- Ácido Ascórbico 

(A5). Lote: 

17B014113 

- Solução Padrão de 

Arsénio 100 mg/L 

(F203). Lote: 

HC55536773 

A2) NA.  

A3) NA.  

A4) Verificado o 

impresso IQ.130.0C 

Registo das 

lâmpadas de 

absorção atómica - 

Registo atualizado. - 

IQ.130.0C não 

validado. 

B) Foram verificados 

todos os certificados 

de lote. 

 

 

Validação do método  

 

A) Existe procedimento relativo à 

validação do método (VM)? Está 

atualizado (≤5 anos)?  

DQ X   

A) Sim. VM.016.0, 

emitido em 2014-08-

05. 

B) Sim. 

1349/QUAL/Jun2018 
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B) O procedimento interno está 

atualizado com os dados do VM? 

 

Auditoria vertical (amostra com 

ensaio concluído): 

 

A) N.º da amostra. 

B) N.º da lista de trabalho ou 

impresso utilizado para os cálculos. 

C) N.º do boletim analítico. 

 

Olga Delgado; 

DQ 
X   

A) 2017/084144. 

B)  Impressos 

IQ.206.0F Registos 

Primários MIA- 

Arsénio e IQ.76.1H 

Reta de Calibração 

de arsénio. 

C) Boletim analítico 

n.º 90726/EGI/17. 

 

 

Auditoria vertical (amostra com 

ensaio concluído): 

- Lista de trabalho ou impresso 

 

A) A lista de trabalho tem emendas 

não controladas? 

B) É garantida a rastreabilidade  

(método, data, analista, 

equipamentos)? 

C) Foi realizada uma amostra diária 

de controlo de processo (DPCS) na 

série de trabalho? Qual? 

D) Foram realizados duplicados de 

acordo com o definido no 

procedimento PCQ.04 Controlo da 

qualidade ("São realizadas em 

duplicado entre 5 a 10% do total de 

análises")? 

 

Olga Delgado X   

A) NA. 

B) Sim. 

C) Sim. Test 07237: 

Canned Fish 

(PR1183-NOV16). 

D) Sim, na série de 

21 amostras foram 

realizadas 2 

amostras em 

duplicado. 

 

 

 

Auditoria vertical (amostra com 

ensaio concluído): 

- Daily Process Control Samples 

(DPCS): 

 

A) O registo do resultado foi 

corretamente efetuado no Zeta? 

B) O  desvio padrão relativo (rsd) 

está de acordo com o definido no 

SOP.08?  No caso de ser superior ao 

definido, a não conformidade está 

registada e tratada? 

C) As não conformidades geradas 

por DPCS fora de limites/BIAS estão 

registadas e tratadas?  

 

Olga Delgado X   

A) Sim, verificado no 

impresso IQ.106.0 

Registo de 

resultados - ZETA. 

Resultado 

introduzido em 

2017-10-24 (436 

µg/Kg). 

B) RSD= 16,44%. 

C) NA. 

 

 



FCUP 

Auditorias técnicas na análise alimentar 

89 

 

 

Auditoria vertical (amostra com 

ensaio concluído): 

- Transcrição dos resultados: 

 

A) O resultado final ou as variáveis 

foram devidamente transcritas para o 

sistema informático? 

 

Olga Delgado X   

A) Sim, não foram 

verificados erros de 

transcrição. 

 

 

 

Auditoria vertical (amostra com 

ensaio concluído): 

- Cálculos 

 

A) A fórmula de cálculo definida no 

LIMS ou no impresso está de acordo 

com a definida no 

procedimento/norma? 

A1) O resultado apresentado no 

boletim analítico está correto? 

B) O arredondamento e 

apresentação dos resultados estão 

de acordo com o definido no 

procedimento/norma? 

Olga Delgado X   

 

A) Sim. O cálculo é 

efetuado através da 

seguinte fórmula: 

c=(ci × vf × Fd)/1000 

× mi 

Em que:  

- c - O teor de 

arsénio, expesso em 

mg/Kg. 

- ci  - Concentração 

da amostra em µg/L. 

- vf - Volume final da 

solução em ml. 

- Fd - Factor de 

diluição. 

- mi - Massa da 

amostra em g. 

 

A1) Sim.  

Replicado 1 

c= (-0,08800 × 50 × 

1)/1000 × 0,5161=-

0,01=0 mg/Kg 

Replicado 2 

c= (-0,08800 × 50 × 

1)/1000 × 0,5153=-

0,01=0 mg/Kg 

Média dos 

replicados= 0 mg/Kg 

 

B)  Sim, o resultado 

é expresso em 

mg/Kg  com 

arredondamento às 

centésimas. 

 

 

 

Recursos humanos (PGQ.01): 

 

A) Documentação dos recursos 

humanos está atualizada? 

A1) IQ.24 Plano de formação inicial. 

A2) IQ.25 Descrição de funções. 

A3) Ficha de aptidão (médica). 

DQ X X(B)  

 

A) 

A1) Sim. 

A2) Sim. 

A3) Sim. 

A4) Sim. 

A5) Sim. 

A6) Sim, verificados 

os 3 últimos 

Xxxx/QUAL/2018 
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A4) Certificado de habilitações. 

A5) Curriculum vitæ (atualizado de 

dois em dois anos). 

A6) Certificados de participação em 

ações de formação. 

A7) IQ.59 Acordo de 

confidencialidade e normas éticas 

(renovado anualmente). 

A8) IQ.88 Tomada de conhecimento 

de documentos – Novos 

colaboradores. 

A9) IQ.26 Lista de competências. 

B) Existem registos da qualificação 

inicial? Em que data foi atribuiída a 

competência à analista para realizar 

o ensaio? 

 

certificados de 

formação: 2017-10-

26, 2017-09-08 e 

2017-09-07. 

A7) Sim. 

A8) NA. 

A9) Sim. 

B) Não. Qualificação 

inicial anterior a 

Junho de 2012. 

 

 

Manutenção de competências: 

 

A) Existem duas participações por 

ano em ensaios de comparação 

interlaboratorial (ECI's) ou amostras 

cegas? 

B) As não conformidades geradas 

por ECI ou amostras cegas fora de 

limites estão registadas e tratadas?  

 

DQ  X (A)  

 

A) Amostra cega em 

2017/071114. 

Prevista 

participação no 

ensaio ECI FAPAS- 

OFFAL (LIVER) em 

2017/07 no entanto, 

a analista não 

realizou o ensaio - 

ver amostra 

2017/061170. 

B)NA. 

 

Xxxx/QUAL/2018 

 

 Foi verificado que o controlo documental do método não apresenta não 

conformidades. Durante a auditoria presencial, detetou-se que a execução do método 

em causa apresenta uma alteração/desvio relativamente ao procedimento. No 

parágrafo 6.4.1 Digestão por micro-ondas, a analista, adiciona 5 ml de ácido nítrico e 1 

ml de peróxido de hidrogénio, em substituição dos 10 ml de ácido nítrico referidos no 

procedimento. As condições  dos parâmetros do método utilizado no sistema de 

digestão por micro-ondas foram também alteradas (conforme descrito na tabela). 

 

 Foi igualmente verificado que existem impressos associados ao método  que 

não estão devidamente validados.  

 

 Os registos referentes à preparação da amostra estavam corretos e, após 

questionar a preparadora, verificou-se que o peixe utilizado foi preparado de acordo 
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com o procedimento PAFQ.044, onde foi homegeneizada o total da embalagem da 

conserva no moínho ultracentrífugo 121E. 

 

  Quando averiguado o impresso IQ.77.2 Controlo dos Declives verificou-se que 

o declive tem pontos abaixo dos limites da respetiva carta de controlo (Figura 6). A 

sequência de análise também não foi devidamente cumprida pois a analista utilizou o 

padrão de 2ª menor concentração em detrimento do uso do padrão de menor 

concentração no final da série. 
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Figura 6: IQ.77.2 Controlo dos Declives da reta de calibração do método PAFQ.364.0 Determinação de arsénio total. 

Método de espetofotometria de absorção atómica com geração de hidretos. 
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 Dos equipamentos utilizados na realização no ensaio, foi possível constatar 

que o material de vidro, com exceção da pipeta graduada de 5 mL, não apresentou 

certificados de lote. Em relação ao espectofotometro de absorção atómica com 

câmara de grafite, de chama e geração de hidretos 109-2A a verificação semestral da 

repetibilidade e exatidão, bem como a verificação das diluições efetuadas pelo 

amostrador automático, não foram efetuadas pela analista. Mais ainda se verificou 

que, para a verificação das diluições efetuadas pelo amostrador automático, não existe 

nenhum impresso a ela destinado apesar desta verificação estar definida no 

PEQ.84.0Utilização, verificação e manutenção. Espetrofotómetro de absorção atómica 

com câmara de grafite, de chama e geração de hidretos. Todos os certificados de 

calibrações externas foram evidenciados. O material de vidro utilizado no ensaio não 

apresenta evidenciado os certficados de lote. 

 

 Nos itens Validação do método, Controlo de reagentes, soluções e 

consumíveis, Cálculos efetuados e Transcrição de resultados não foram registadas 

não conformidades. O controlo da DPCS foi efetuado na plataforma ZETA com registo 

do valor de 436 µg/Kg que se encontra dentro dos limites. 

 

  No item dos Recursos Humanos foi averiguada a inexistência de registo de 

qualificações iniciais da analista, uma vez que apenas se encontram informatizadas as 

qualificações adquiridas a partir de Junho 2012. Quanto à manutenção das 

competências a analista não efetuou a participação prevista no ensaio ECI FAPAS- 

OFFAL (LIVER) em 2017/07. 

 

3.1.2 Auditoria técnica ao método PAFQ.202.1: Determinação 

de estanho. Método de espetrofotometria de absorção atómica 

com geração de vapor frio 

  

 As constatações apresentadas de seguida referentes ao método PAFQ .202.1: 

Determinação de estanho. Método de espetrofotometria de absorção atómica com 

geração de vapor frio foram efetuadas com base no relatório de auditoria técnica, cujo 

teor pode ser facilmente deduzido pelo exemplo de relatorio tipo apresentado na 

Tabela 8. O resumo do processo, reagentes e equipamentos utilizados encontram-se 

apresentados no Anexo 2. 
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 Foi verificado que o controlo documental do método está em conformidade. 

Durante a auditoria presencial, detetou-se que a execução do método em causa 

apresenta uma alteração/ desvio relativamente ao procedimento. No parágrafo 6.4.1 

Digestão por micro-ondas, a analista, adiciona 5 ml de ácido nítrico e 1 ml de peróxido 

de hidrogénio em substituição dos 10 ml de ácido nítrico referidos no procedimento. As 

condições  dos parâmetros do método utilizado no sistema de digestão por micro-

ondas foram também alteradas, tal como referido na auditoria ao método anterior. Foi, 

igualmente, verificado que existem impressos associados ao método que não estão 

devidamente validados.  

  

 Os registos referentes à preparação da amostra estavam de acordo com o 

procedimento PAFQ.044, onde foi homegeneizada o total da embalagem da conserva 

no moínho ultracentrífugo 121E. 

 Na sequência de análise realizada foi verificada a realização da leitura de uma 

amostra após a leitura final dos padrões de menor e maior concentração.  A data de 

validade da DPCS utilizada  (Test 07251. Matriz Veg. Purée. Nível 1: Interno)  está 

definida no certificado da FAPAS como sendo 2016-08-01 pelo que o seu prazo tinha 

expirado. 

 Relativamente aos equipamentos, foi verificado que o frigorífico industrial 152C, 

com a sonda 121O,  não apresenta os registos de verificação bi-diária da temperatura, 

efetuados no impresso IQ.111.5 Carta de controlo (Figura 7), devidamente atualizados 

tendo o último registo sido feito em 2017-11-15. 
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Figura 7: IQ.111.5 Carta de controlo com registo bi-diário da temperatura da sonda 121º, referente ao frigorífico industrial 152C.
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 O impresso IQ.35.1 Manutenção do equipamento registou a última manutenção 

em 2017-11-21, os registos  não se encontravam atualizados. Tal como detetado na 

auditoria anterior, dos equipamentos utilizados na realização no ensaio foi possível 

constatar que o material de vidro, com exceção da pipeta graduada de 5 mL, não 

apresenta certificado de lote. O espetrofotometro de absorção atómica com câmara de 

grafite, de chama e geração de hidretos 109-2A não apresenta a verificação semestral 

da repetibilidade e exatidão, bem como a verificação das diluições efetuadas pelo 

amostrador automático. Mais ainda se verificou que, para a verificação das diluições 

efetuadas pelo amostrador automático, não existe nenhum impresso a ela destinado 

apesar desta verificação estar definida no PEQ.84.0Utilização, verificação e 

manutenção. Espetrofotómetro de absorção atómica com câmara de grafite, de chama 

e geração de hidretos. Todos os certificados de calibrações externas foram 

evidenciados. 

 

 A solução padrão de estanho 1000 mg/L (F169) utilizada para a realização do 

método encontrava-se fora da validade (Validade: 2017-02-28). Foram verificados 

todos os certificados de lote com exceção do dihidrogénio fosfato de amónio (C125). O 

reagente apresentava data de abertura em 2010-11-03 mas não foi evidenciado o 

registo do pedido de certificado de lote no IQ.139.0 Pedido de certificados de lote. O 

registo de consumíveis estava devidamente atualizado. 

  

 Nos itens Validação do método, Cálculos efetuados e Transcrição de 

resultados não foram registadas não conformidades. O controlo da DPCS foi efetuado 

na plataforma ZETA com registo do valor de 378 mg/Kg que se encontra dentro dos 

limites. 

 
 No item dos Recursos Humanos foi averiguada a inexistência de registo de 

qualificações iniciais da analista, uma vez que apenas se encontram informatizadas as 

qualificações adquiridas a partir de Junho 2012. A analista participou em dois ECI 

tendo sido gerada a não conformidade NC 1354/Qual/Jun2017 devido ao resultado 

questionável na participação no ensaio ECI FAPAS em 2017-03. A não conformidade 

referida está devidamente tratada.  

 

3.1.3 Auditoria técnica ao método PAFQ.037.3: Determinação 

de Vitamina A. Método por cromatografia líquida de alta 
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eficiência com deteção de espetrometria molecular (UV/Vis) 

(HPLC) 

 

 As constatações apresentadas de seguida referentes ao método PAFQ.037.3: 

Determinação de Vitamina A. Método por cromatografia líquida de alta eficiência com 

deteção de espetrometria molecular (UV/Vis) (HPLC) foram efetuadas com base no 

relatório de auditoria técnica, cujo teor pode ser facilmente deduzido pelo exemplo de 

relatorio tipo apresentado na Tabela 8. O resumo do processo, reagentes e 

equipamentos utilizados encontram-se apresentados no Anexo 3.  

 Durante a auditoria presencial, verificou-se que a analista não cumpre na 

integra a execução do procedimento interno. No parágrafo 5.2 Reagentes, o reagente 

etanol 96%, alínea 5.2.2,  não é utilizado para a preparação da solução de trans-

retinol, sendo utilizado o etanol 100% (reagente 5.2.1). A solução de ácido ascórbico, 

20% (m/v) que funciona como estabilizante, não é utilizada uma vez que a analista 

considera que os resultados não são afetados. 

 Os registos referentes à preparação da amostra estavam de acordo com o 

procedimento PAFQ.044, onde foi homegeneizada o total da embalagem no moínho 

ultracentrífugo 121E. Quando questionada a preparadora procedeu corretamente, 

guardando a amostra preparada num frasco opaco, bem fechado e congelando-a até 

ao momento da análise. 

 Verificou-se que, dos equipamentos utilizados durante o ensaio, os banhos 

correspondentes ao evaporador rotativo 30C e ultrassons 33, não apresentaram os 

registos de manutenção que deveriam constar no impresso IQ.35.1 Manutenção dos 

Equipamentos. O material de vidro do laboratório utilizado neste método carece de 

certificados de lote. Após verificação do impresso IQ.08.1 Verificação da velocidade do 

ar: Hottes e CFL, relativo à hotte 44F, foi possível averiguar que não foi realizado o 

procedimento de verificação semestral, conforme consta  no PEQ.33.0 Utilização, 

verificação e manutenção: Hottes, câmaras de fluxo laminar e anenómetro. Todos os 

certificados de calibrações externas foram evidenciados. 

 Relativamente ao controlo de reagentes foram evidenciados todos os 

certificados de lote com exceção: acetato de retinol (C118). Não foi evidenciado o 

registo do pedido de certificado deste reagente no IQ.139 Pedido de Certificados de 

Lote.  
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 A validação do método não foi evidenciada, pelo que no procedimento interno 

não constam os dados atualizados da mesma. Nos itens Cálculos efetuados e 

Transcrição de resultados não foram registadas não conformidades. A analista utiliza 

duas DPCS na sua série de trabalho. O controlo da DPCS Infant Cereal foi efetuado 

na plataforma ZETA com registo do valor de 245 µg/100g que se encontra dentro dos 

limites. No entanto, a analista não efetuou registo da DPCS Processed Cheese. 

 Foi averiguada a inexistência de registo de qualificações iniciais da analista, 

uma vez que apenas se encontram informatizadas as qualificações adequiridas a partir 

de Junho 2012. Ainda no item Recursos Humanos, mas na categoria de manutenção 

de competências, foi verificada a participação da analista em três ECI, com as 

amostras cegas BIPEA DIET-2017/043595 em 2017-06 e  SILLIKER-2017/046492 e 

SILLIKER-2017/060118 em 2017-08. 

 

3.1.4 Auditoria técnica ao método PAFQ.084.3: Determinação 

de açúcares. Método por cromatografia líquida de alta 

eficiência (HPLC) 

 

 As constatações apresentadas de seguida referentes aos métodos 

PAFQ.084.3: Determinação de açúcares totais. Método por cromatografia líquida de 

alta eficiência (HPLC). Cálculo. e PAFQ.084.3: Determinação de açúcares 

componentes. Método por cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) foram 

efetuadas com base no relatório de auditoria técnica, cujo teor pode ser facilmente 

deduzido pelo exemplo de relatorio tipo apresentado na Tabela 8. O resumo dos 

processos, reagentes e equipamentos utilizados encontram-se apresentados no Anexo 

4. Sendo o PAFQ o mesmo, a auditoria realizou-se no mesmo dia e com a mesma 

amostra. A diferença entre ambos os relatórios é apenas no item ―Cálculos‖, pois na 

determinação de açúcares totais é referido o cálculo da soma dos açúcares 

componentes da amostra. Este cálculo é feito manualmente pela analista. Uma forma 

de melhorar a rapidez na realização deste item, e visto que a analista realiza séries de 

30 a 60 amostras por ensaio, seria a inserção de um cálculo automático 

correspondente à soma dos açúcares componentes no impresso IQ.76.3L Reta de 

Calibração de Açúcares. 

 



FCUP 

Auditorias técnicas na análise alimentar 

99 

 
 O controlo documental foi verificado e não foram encontradas não 

conformidades. Detetou-se que a execução do método em causa apresenta uma 

alteração/ desvio relativamente ao procedimento, sendo necessária a sua atualização. 

Segundo a analista, algumas bolachas com elevado teor de açúcar têm que ter uma 

massa de toma de 5g, em vez das 10g referidas no procedimento, caso contrário, a 

amostra quando dissolvida em água quente "empapa" dificultando a extração dos 

açúcares e interferindo no resultado final. A analista refere que esta diferenciação 

ocorre com recurso ao odor da bolacha. Existem impressos associados ao método não 

validados. 

 

 Os registos referentes à preparação da amostra estavam de acordo com o 

procedimento PAFQ.044, onde foi homegeneizada o total da embalagem no moínho 

ultracentrífugo 121E.  

 

 Quando efetuada a verificação das retas de calibração, foi detetado que no 

açúcar componente glucose o declive registado no impresso IQ.77.2 Controlo de 

declives, encontra-se fora dos limites da carta de controlo (último valor introduzido 

apresenta-se abaixo do limite inferior). 

 Dos equipamentos usados durante o ensaio, verificou-se que o frigorífico 152F 

não apresenta os registos de manutenção atualizados no impresso IQ.35.1 

Manutenção dos Equipamentos. O material de vidro do laboratório utilizado neste 

método carece de certificados de lote. Todos os certificados de calibração foram 

evidenciados. 

 Relativamente ao item controlo de reagentes, soluções e consumíveis foi 

possível verificar que as soluções de Carrez I e II utilizadas no ensaio não 

apresentavam as etiquetas de identificação atualizadas. Todos os certificados de lote  

foram evidenciados com exceção do sulfato de zinco (C54). No entanto, foi efetuado o 

pedido de lote do mesmo no IQ.139. Pedido de Certificados de Lote.  

 Nos itens Validação do método, Cálculos efetuados e Transcrição de 

resultados não foram registadas não conformidades. O controlo da DPCS Infant 

Cereal foi efetuado na plataforma ZETA com registo dos valores de 0,37, 6,84, 1,41, 

4,17 e 0,54 %, correspondentes, respetivamente, a frutose, glucose, lactose, maltose e 

sacarose que se encontram dentro dos limites. O controlo da DPCS usada para os 



FCUP 

Auditorias técnicas na análise alimentar 

100 

 
cálculo dos açúcares totais foi igualmente registado com um valor de 13,33% (dentro 

dos limites expectáveis). 

 Foi averiguada a existência de registo de qualificações iniciais da analista, 

tendo a competência para a realização do método sido atribuída em 2016-05-30. Para 

a manutenção de competências a analista realizou três participações em ECI com as 

amostras cegas BIPEA VINHOS 2017/002853 em 2017-01, BIPEA DIETÉTICOS 

2017/043612 e Silliker infant_milk 2017/046492 em 2017-06. 

 

3.1.5 Auditoria técnica ao método PAFQ.038.0: Determinação 

de Vitamina C. Método por cromatografia líquida de alta 

eficiência (HPLC) 

  

 As constatações apresentadas de seguida referentes ao método PAFQ.038.0: 

Determinação de Vitamina C. Método por cromatografia líquida de alta eficiência 

(HPLC)  foram efetuadas com base no relatório de auditoria técnica, cujo teor pode ser 

facilmente deduzido pelo exemplo de relatorio tipo apresentado na Tabela 8. O resumo 

do processo, reagentes e equipamentos utilizados encontram-se apresentados no 

Anexo 5. 

 O controlo documental foi corretamente efetuado. Foi evidenciado que o 

método possui impressos não validados. A analista cumpriu a execução do 

procedimento na integra. 

 Os registos referentes à preparação da amostra estavam de acordo com o 

procedimento PAFQ.044, onde foi homegeneizada o total da embalagem no moínho 

ultracentrífugo 121E. Quando questionada, a preparadora procedeu corretamente, 

guardando a amostra preparada num frasco opaco, bem fechado e congelando-a até 

ao momento da análise. 

 Dos equipamentos usados durante o ensaio, verificou-se que o registo de 

temperatura e humidade do termohigrómetro 11L (sala de balanças do laboratório de 

MIA) não foi efetuado no impresso IQ.100.7 Registo de Temperatura e Humidade. O 

conta-minutos 59AB não apresenta o boletim de verificação interna, IQ.54.1B, 

devidamente preenchido. O material de vidro do laboratório utilizado deste método 
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carece de certificados de lote. Todos os certificados de calibração dos equipamentos 

foram evidenciados.  

 O controlo de reagentes foi verificado, tendo sido detetado que o reagente 

ácido L(+) ascórbico (A5) não apresenta certificado de lote, nem foi efetuado o devido 

pedido de certificado do mesmo (IQ.139.0).Todos os restantes certificados de lote e 

registo de lotes foram cumpridos. O reagente fosfato de sódio dodecahidratado (C127) 

apresentou validade expirada em 2017-01-31. Todas as soluções usadas durante o 

ensaio estão devidamente identificadas e controladas. 

 Nos itens Validação do método, Cálculos efetuados e Transcrição de 

resultados não foram registadas não conformidades. O controlo da DPCS foi efetuado 

na plataforma ZETA com registo do valor de 44,5 mg/100g que se encontra dentro dos 

limites. 

 No item dos Recursos Humanos foi averiguada a inexistência de registo de 

qualificações iniciais da analista, uma vez que apenas se encontram informatizadas as 

qualificações adequiridas a partir de Junho 2012. A analista participou em três ECI 

com as seguintes amostras cegas: BIPEA SUMOS-2017/009874 em 2017-01, BIPEA 

DIETÉTICAS-2017/043595 e SILLIKER-2017/046492 em 2017-06 não tendo sido 

geradas não conformidades. 

 

3.1.6 Auditoria técnica ao método PAFQ.008.1: Determinação 

de Potássio. Método por espetrofotometria de absorção 

atómica com chama 

 

 As conclusões apresentadas de seguida referentes ao método PAFQ.008.1: 

Determinação de Potássio. Método por espectrofotometria de absorção atómica com 

chama  foram efetuadas com base no relatório de auditoria técnica, cujo teor pode ser 

facilmente deduzido pelo exemplo de relatorio tipo apresentado na Tabela 8. O resumo 

do processo, reagentes e equipamentos utilizados encontram-se apresentados no 

Anexo 6. 
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 O controlo documental do ensaio está corretamente evidenciado. A analista 

cumpriu o procedimento na integra. O método contém impressos cuja validação não 

foi evidenciada. 

 Analisando os critérios de aceitação do procedimento PCQ. 04 Controlo da 

Qualidade, no item ―Métodos que envolvem retas de calibração‖, foi verificado que a 

carta de controlo dos limites de quantificação associada ao método apresenta um 

ponto, correspondente ao dia 27-03-2018, fora dos limites o que coincide com a data 

de manutenção do equipamento. A sequência de análise foi corretamente efetuada. 

 O controlo da preparação da amostra demonstrou que a mesma foi preparada 

de forma adequada segundo o PAFQ.044. No entanto, o moinho utilizado para 

homogeneizar a amostra (121F) ainda não apresenta testes de controlo de 

homogeneidade, uma vez que o equipamento só existe na sala de preparação de 

amostras (SPA) desde de Maio de 2018. 

 No item relativo ao registo de equipamento foi possível identificar duas não 

conformidades associadas ao frigorífico industrial 152C. O equipamento em causa não 

apresenta os registos de verificação que deveriam constar do impresso IQ.111.5 Carta 

de controlo, nem os registos de manutenção  conforme evidenciado no impresso 

IQ.35.1 Manutenção do equipamento, sendo a última manutenção registada em 2018-

05-15. Os termohigrómetros 11L (sala de balanças de MIA) e 11X (laboratório de MIA) 

não apresentaram os registos de verificação da temperatura e humidade  devidamente 

efetuado no impresso IQ.100.7 Registo de Temperatura e Humidade. Verificado o 

impresso IQ.08.1 Verificação da velocidade do ar: Hottes e CTL, foi averiguado que os 

registos estavam atualizados e constatou-se, em 2018-05-28, um valor inferior ao 

mínimo permitido do lado esquerdo da hotte. Em relação ao espetrofotometro de 

absorção atómica com câmara de grafite, de chama e geração de hidretos 109-2A a 

verificação semestral da repetibilidade e exatidão, bem como a verificação das 

diluições efetuadas pelo amostrador automático não foram efetuadas pela analista. 

Mais ainda se verificou que, para a verificação das diluições efetuadas pelo 

amostrador automático, não existe nenhum impresso a ela destinado apesar desta 

verificação estar definida no PEQ.84.0Utilização, verificação e manutenção. 

Espetrofotómetro de absorção atómica com câmara de grafite, de chama e geração de 

hidretos. Todos os certificados de calibrações externas foram evidenciados. O material 

de vidro do laboratório carece de certificados de lote. 
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 A informação referente à validação do método encontra-se ―solta‖ no 

computador, pelo que o método não está atualizado com os dados de validação. Os 

reagentes, as soluções e os consumíveis udados no ensaio foram devidamente 

controlados. Nos itens Cálculos efetuados e Transcrição de resultados não foram 

registadas não conformidades. O controlo da DPCS Infant Cereal foi efetuado na 

plataforma ZETA com registo do valor de 211 mg/100g, o que se encontra dentro dos 

limites estipulados. 

  

 A analista apresenta uma qualificação inicial anterior a Junho de 2012 pelo que 

não existem registos da mesma. Quanto ao item manutenção de competências a 

analista participou nos ensaios ECI BIPEA VINHOS 2017/002853 em 2017-01, BIPEA 

dietéticos 2017/024336 em 2017-04 e Silliker 2017/00533, 2017/046492, 2017/060118 

e 2017/074472 em, respetivamente, 2017-02, 2017-06, 2017-08 e 2017-10, tendo um 

resultado questionável na participação no ensaio ECI Silliker  em 2017-08: NC 

1003/Qual/Out2017 (não conformidade já tratada). 

 

3.1.7 Auditoria técnica ao método PAFQ.008.1: Determinação 

de Zinco. Método por espetrofotometria de absorção atómica 

com chama 

 

 As conclusões apresentadas de seguida referentes ao método PAFQ.008.1: 

Determinação de Zinco. Método por espectrofotometria de absorção atómica com 

chama  foram efetuadas com base no relatório de auditoria técnica, cujo teor pode ser 

facilmente deduzido pelo exemplo de relatorio tipo apresentado na Tabela 8. O resumo 

do processo, reagentes e equipamentos utilizados encontram-se apresentados no 

Anexo 7. 

 O controlo documental do ensaio foi corretamente evidenciado. O método 

contém impressos cuja validação não foi evidenciada. A analista não cumpriu a 

execução do procedimento na integra tendo sido verificada uma alteração/desvio: na 

tabela 9 do ponto 6.4.7 Condições operatórias, o valor da corrente de lâmpada (mA) 

utilizado foi de 12 mA, ao contrário dos 10 mA mencionados no procedimento. No 

entanto, na lâmpada L31 (ref nr.º 18B5312) o intervalo recomendado é de 10 a 12 mA 

pelo que apenas se terá que fazer uma pequena atualização do procedimento. 
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 A sequência de análise foi cumprida e na série de trabalho foi verificado que o 

declive correspondente ao dia 2018-06-05 está dentro dos limites da respetiva carta de 

controlo, como verificado no impresso IQ.77.2 Controlo dos Declives. No entanto, a 

carta de controlo apresenta um declive fora dos limites correspondente ao dia 2018-

02-19. O método contém impressos cuja validação não foi evidenciada. 

 O controlo da preparação da amostra demonstrou que a mesma foi preparada 

e armazenada de forma adequada segundo o PAFQ.044. 

 No item relativo ao registo de equipamento foi possível identificar as mesmas 

não conformidades associadas ao relatório de auditoria do método PAFQ.008.1: 

Determinação de Potássio. Método por espectrofotometria de absorção atómica com 

chama. Todos os certificados de calibrações externas foram evidenciados. O material 

de vidro do laboratório carece de certificados de lote. 

 A informação referente à validação do método encontra-se ―solta‖ no 

computador, pelo que o método não está atualizado com os dados de validação. Os 

reagentes, as soluções e os consumíveis udados no ensaio foram devidamente 

controlados. No item Cálculos efetuados não foram identificadas não conformidades. 

 Foi verificado um erro de transcrição dos resultados do IQ.99.1 Soluções de 

referência reta de calibração – Zinco para o boletim analítico. Os valores obtidos nos 

duplicados das amostras foram de 86 e 84 mg/Kg, já os valores introduzidos no 

LABOLIMS foram de 105 e 108 mg/Kg, tendo o boletim analítico um resultado final 

médio de 106 mg/Kg, em vez dos corretos 85 mg/Kg. 

 A analista participou nos ensaios ECI BIPEA VINHOS 2017/002853 em 2017-

01, BIPEA dietéticos 2017/024336 em 2017-04 e BIPEA VINHOS 2017/084420 em 

2017-10 para a manutenção de competências. A mesma obteve um resultado 

questionável na participação do ensaio ECI BIPEA VINHOS em 2017-01: NC 

1173/Qual/Fev2017 (não conformidade já tratada). Não foram evidenciados registos 

de qualificação inicial, uma vez que estes são anteriores a Junho de 2012. 
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3.1.8 Auditoria técnica ao método PAFQ.139.5C: Determinação 

de Cafeína. Método por cromatografia líquida de alta eficiência 

(HPLC) 

 

 As conclusões apresentadas de seguida referentes ao método PAFQ.139.5C: 

Determinação de Cafeína. Método por cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC)  

foram efetuadas com base no relatório de auditoria técnica, cujo teor pode ser 

facilmente deduzido pelo exemplo de relatorio tipo apresentado na Tabela 8. O resumo 

do processo, reagentes e equipamentos utilizados encontram-se apresentados no 

Anexo 8.  

 

 O controlo documental do ensaio foi corretamente evidenciado. O método 

contém impressos cuja validação não foi evidenciada. A preparação da amostra foi 

efetuada de acordo com o procedimento PAFQ.044, tendo sido utilizado o banho 9E. 

 Apesar da analista ter cumprido o procedimento auditado na integra, ponto C, 

os pontos A e B do mesmo já não se realizam segundo o PAFQ.139.5A E 

PAFQ.139.5B, respetivamente, mas sim segundo a norma ISO 10095:1992 Coffe - 

Determination fo caffeine content- method using high-performance liquid 

chromatography. Foi igualmente verificado que a analista não utiliza a coluna indicada 

no procedimento, mas sim a coluna equivalente Waters 5.0 µm, dimensão 4.6mm x 

150mm, flow rate: 1,0 mL/min. O flow rate utilizado pela analista foi de 0,7 mL/min. 

Assim, o item 5.3.7 Aparelhos e utensílios do PAFQ.139.5 deverá ser atualizado. 

 Verificado o impresso IQ.111.5 Carta de controlo (A), os registos 

correspondentes ao frigorífico industrial 152F não se encontram atualizados. O banho 

do equipamento 33 (Ultrassons) apresentou-se sem quaisquer manutenções 

registadas, após verificado o impresso IQ.35.1 Manutenção do equipamento. O 

termohigrómetro 11X (laboratório de MIA) não apresentou os registos de verificação 

da temperatura e humidade devidamente efetuados no impresso IQ.100.7 Registo de 

Temperatura e Humidade. A verificação do injetor automático relativa ao HPLC 98 não 

foi evidenciada devido à inexistência de impresso a ela destinada conforme consta no 

PEQ.032 HPLC. O material de vidro do laboratório não apresentou de certificados de 

lote. Todos os certificados de calibração dos equipamentos foram evidenciados. 
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 Não foram constatados os dados de validação do método. Dos reagentes 

usados no ensaio foi verificado que a analista não efetuou o pedido de certificado de 

lote do etanol absoluto (D9) no IQ.139.0. As soluções e os consumíveis udados no 

ensaio foram devidamente controlados. Nos itens Cálculos efetuados e Transcrição de 

resultados não foram registadas não conformidades. O controlo da DPCS Cola Drink 

t03140 foi efetuado na plataforma ZETA com registo do valor de 92,7 g/l, o que se 

encontra dentro dos limites estipulados. 

 A qualificação inicial da analista data de 2016-06-27 conforme registos  do 

IQ.255.2 Matriz de qualificação inicial de competências. A analista cumpre os critérios 

de manutenção de competências com a participação no ECI FAPAS 2017/091443 e 

BIPEA 2017/095832 em 2017-11, ambos com resultados aceitáveis. 

 

3.2 Tratamento de Não Conformidades 

 

 Uma não conformidade é um desvio involuntário a um requisito do sistema de 

gestão implementado ou a um requisito definido pelo cliente. As não conformidades 

são, geralmente, detetadas internamente no decorrer das atividades da empresa. Para 

cada não conformidade detetada, em cada um dos relatórios de auditoria elaborados, 

foi registada a sua ocorrência no impresso IQ.123 Anomalias, desvios, trabalho não 

conforme e reclamações de clientes, disponível em formato digital.  

 A análise das causas é essencial para a correta gestão e resolução das não 

conformidades. Como os problemas que não são devidamente corrigidos podem 

originar repetições, é importante a correta identificação das causas que os originaram, 

com o objetivo de os resolver de forma permanente. Este recorrência dos problemas 

poderá afetar outras atividades da empresa e, consequentemente, causar impacto 

negativo nos clientes. 

 Quando há implicações nos resultados emitidos nos laboratórios, procede-se à 

identificação das amostras afetadas. Caso necessário, procede-se à interrupção do 

trabalho e à suspensão da emissão de boletins analíticos (com a autorização do DG 

ou em quem este delegar). 
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 Todas as não conformidades devem ser, sempre que possível, objeto de uma 

correção simples e direta que conduz à sua rápida resolução. Em alguns casos a 

correção pode eliminar a causa da não conformidade. Nas situações quem que a 

correção não seja eficaz na eliminação das causas da não conformidade e exista a 

possibilidade de recorrência, deve-se definir e preparar uma ação corretiva que 

ofereça mais possibilidades de eliminar a ocorrência de não conformidades do mesmo 

tipo. 

 Após a implementação da(s) ação(ões) corretiva(s) é efetuada a verificação da 

sua eficácia. Para acada não conformidade é definida a data prevista para a 

verificação (sempre que possível) podendo ser efetuada, nos casos em que se 

justifique, uma auditoria às áreas de atividade em questão. Considera-se o fecho da 

não conformidade quando é verificada a eficácia das ações implementadas 

relativamente à não conformidade em causa. Se a ação corretiva definida não for 

eficaz e caso se considere relevante, abre-se nova nota de não conformidade e define-

se uma nova ação corretiva, com reavaliação (quando aplicável) das causas da não 

conformidade. 

 As Tabelas 9 e 10 apresentam todas as notas de não conformidade abertas 

decorrentes dos relatórios elaborados. Por efeitos de formatação não foi possível 

colocar todos os itens do impresso IQ.123 numa só tabela. Assim, a Tabela 9 

representa os itens de tratamento de não conformidade do impresso IQ.123 até à 

análise de causa (incluindo data e responsável) e a Tabela 10 representa os itens 

desde a data e o responsável pelo registo das análise de causas até às observações 

finais (quando aplicável).  

 Os itens que constam do impresso IQ.123 referidos no Capítulo 2.2, 

Tratamento de não conformidades, deste relatório não estão na integra representados 

nestas tabelas resumo.  

 Os itens ―Grupo de clientes‖ e ―Primeira resposta‖ referentes a reclamações de 

clientes não são aplicáveis a este tema. Já o item ―Descrição da não conformidade‖ 

que requer, como já referido, uma descrição detalhada do conteúdo da não 

conformidade associada a cada ensaio, já foi apresentado ao longo do capítulo 3.1 

Auditorias realizadas. 

 Existiram não conformidades que foram verificadas repetidamente ao longo das 

auditorias, sendo agrupadas e registadas numa só, originando a abertura de apenas 
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uma nota de não conformidade. Por exemplo, a não conformidade ― o material de vidro 

do laboratório carece de certificados de lote‖ foi comum a todas as auditorias 

realizadas, mas apenas foi registada no impresso IQ.123 uma vez. Note-se que o 

número atribuído à não conformidade em causa é o mesmo em todos os relatórios.
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Origem Número Mês 
Categoria 

Gravidade Assunto Análise de Causas 
Data e 

responsável 

Tipo Subtipo 

QUÍMICA 1342/MIA/Jun2018 Novembro I 2 A 
Alteração do 
procedimento 

O procedimento relativo ao método 
PAFQ.364.0  não está atualizado, 
pelo que a analista não efetua o 
ensaio de acordo com o mesmo. 

Olga Delgado; 
Sónia Monteiro 

2017-11-22 

QUÍMICA 1343/MIA/Jun2018 Novembro I 2 A 
Impressos não 

validados 

Os impressos associados ao método 
PAFQ.364.0 que envolve cálculos 
não se apresentam devidamente 

validados pelo DQ. 

Sónia Monteiro 

2017-11-22 

QUÍMICA 1344/MIA/Jun2018 Novembro A 2 A 
Critérios de aceitação 

PGQ.04 

A analista apresentou ponto de 
declives fora dos limites de controlo 

coincidente com a troca do 
consumível utilizado. 

Olga 
Delgado;Sónia 

Monteiro  

2017-11-22 

QUÍMICA 1345/MIA/Jun2018 Novembro I 2 A 
Critérios de aceitação 

PGQ.04 

A analista não cumpriu a sequência 
de análise pois a leitura do padrão de 
menor concentração é muito variável, 

segundo a mesma. 

Olga Delgado; 
Sónia Monteiro 

2017-11-22 

QUÍMICA 1346/MIA/Jun2018 Novembro B 6 A 
Verificação semestral do 

equipamento 

 A analista, por lapso, não efetuou a 
verificação semestral da 

repetibilidade e exatidão do 
equipamento. 

Olga Delgado; 
Sónia Monteiro 

2017-11-22 

QUAL 1347/QUAL/Jun2018 Novembro I 2 A 
Verificação semestral do 

equipamento 

O departamento da qualidade não 
efetuou um impresso que valide a 
verificação das diluições efetuadas 

pelo amostrador automático - 
PEQ.84.0 Utilização, verificação e 
manutenção. Espetrofotómetro de 
absorção atómica com câmara de 

Sónia Monteiro 

2017-11-22 

Tabela 9: Tratamento de não conformidades do impresso IQ.123 Anomalias, desvios, trabalho não conforme e reclamações de clientes,até ao item análise de causa (incluindo data e  

responsável),referidos no capítulo 2.2, Tratamento de não conformidades 
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grafite, de chama e geração de 
hidretos 

QUAL 1348/QUAL/Jun2018 Novembro I 2 A Certificados de lote 

O responsável da gestão de stock 
(RGS) do material não efetuou, por 
lapso, o pedido de certificado dos 

lotes do material de vidro. 

Sónia Monteiro 

2017-11-22 

QUAL 1349/QUAL/Jun2018 Novembro A 99 B Participação em ECI 

A analista não efetuou a participação 
prevista no ensaio ECI FAPAS- 

OFFAL (LIVER) em 2017/07 por se 
encontrar ausente ao serviço por 

motivo de doença. 

Olga Delgado; 
Sónia Monteiro 

2017-11-22 

QUÍMICA 1350/MIA/Jun2018 Dezembro I 2 A Atualização PAFQ.202.1 

O procedimento relativo ao método 
PAFQ.202.1  não está atualizado, 
pelo que a analista não efetua o 
ensaio de acordo com o mesmo. 

Isabel Araújo; 
Sónia Monteiro 

2017-12-06 

QUÍMICA 1351/MIA/Jun2018 Dezembro I 2 A 
Critérios de aceitação 

PGQ.04 

O não cumprimento da sequência de 
análise estabelecida no PGQ.04 

deveu-se ao facto da analista, por 
lapso, não efetuar a leitura de uma 
amostra de taxa de urgência pelo 
que realizou a mesma depois da 

leitura dos padrões. 

Isabel Araújo; 
Sónia Monteiro 

2017-12-06 

QUÍMICA 1352/MIA/Jun2018 Dezembro I 2 B 
DPCS com validade 

expirada 

A analista, por lapso, não efetuou a 
verificação da data de validade da 

DPCS Test 07251. Matriz Veg. 
Purée. 

Isabel Araújo; 
Sónia Monteiro 

2017-12-06 

QUÍMICA 1353/MIA/Jun2018 Dezembro B 6 A 
Verificação de 

equipamento – carta de 
controlo 

Por lapso, a analista não efetuou o 
registo de controlo bi-diário da 

temperatura do frigorífico 152C. 

Lara Pimentel; 
Sónia Monteiro 

2017-12-06 

QUÍMICA 1354/MIA/Jun2018 Dezembro B 7 A 
Manutenção de 
equipamento 

Por lapso, a analista efetuou a 
manutenção do frigorífico 152C mas 

não a  evidenciou no impresso 
IQ.35.1. 

Mª do Carmo/Mª da 
Glória; Sónia 

Monteiro 

2017-12-06 



FCUP 

Auditorias técnicas na análise alimentar 

111 

 

QUÍMICA 1355/MIA/Jun2018 Dezembro I 2 B 
Validade do padrão do 
método PAFQ.202.1 

A analista, por lapso, não verificou a 
validade da solução padrão de 

estanho 1000 mg/L (F169) utilizada 
para a realização do método 

(Validade: 2017-02-28).  

Isabel Araújo; 
Sónia Monteiro 

2017-11-06 

QUÍMICA 1356/MIA/Jun2018 Dezembro A 8 A 
Pedido de certificado de 

lote 

A analista, por lapso, não efetuou o 
pedido de certificado de lote 

(IQ.139.0) do reagente dihidrogénio 
fosfato de amónio (C125).  

Isabel Araújo; 
Sónia Monteiro 

2017-11-06 

QUÍMICA 1357/MIA/Jun2018 Janeiro I 2 A 
Alteração do 
procedimento 
PAFQ..037.3 

A solução é preparada a partir do 
etanol 100%  em detrimento do 
etanol 96%. A solução de ácido 

ascórbico, 20% (m/v) que funciona 
como estabilizante, não é utilizada 

uma vez que a analista efetuou 
ensaios e refere que os resultados 

não são afetados. 

Joana Rangel; 
Sónia Monteiro 

2018-01-12 

QUÍMICA 1358/MIA/Jun2018 Janeiro B 7 A 
Manutenção do 
equipamento 

Verificou-se que, por lapso, a 

analista não efetuou o registo de 

manutenção no IQ.35.1  

correspondente ao banho do 

evaporador rotativo 30C.  

Joana Rangel; 
Sónia Monteiro 

2018-01-12 

QUÍMICA 1359/MIA/Jun2018 Janeiro B 7 A 
Manutenção do 
equipamento 

Verificou-se que, por lapso, a 
analista não efetuou o registo de 

manutenção no IQ.35.1  
correspondente ao banho do 

ultrassons 33. 

Joana Rangel; 
Sónia Monteiro 

2018-01-12 

QUÍMICA 1360/MIA/Jun2018 Janeiro B 7 A 
Verificação do 
equipamento 

Após verificação do impresso IQ.08.1 

Verificação da velocidade do ar: 

Hottes e CFL, relativo à hotte 44F, foi 

possível averiguar que a analista, por 

lapso, não efetuou a verificação em 

causa. 

Isabel Pontes; 
Sónia Monteiro 

2018-01-12 

QUÍMICA 1361/QUAL/Jun2018 Janeiro A 8 A 
Pedido de certificado de 

lote 
A analista, por lapso, não efetuou o 

pedido de certificado de lote 
Joana Rangel; 
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(IQ.139.0) do reagente  acetato de 
retinol (C118).  

Sónia Monteiro 

2018-01-12 

QUÍMICA 1362/MIA/Jun2018 Janeiro I 2 B Validação do método 

Não se efetuou uma validação  
adequada e completa do método por 

falta de técnicos disponível para a 
sua realização. 

Joana Rangel; 
Sónia Monteiro  

2018-01-12 

MIA 1363/MIA/Jun2018 Janeiro G 5 A Registo ZETA 

A analista, por lapso, não efetuou 

registo da DPCS Processed Cheese 

na plataforma ZETA. 

Joana Rangel; 
Sónia Monteiro 

2018-01-12 

MIA 1371/MIA/Jun2018 Fevereiro I 2 A 
Atualização do 
procedimento 
PAFQ.084.3 

Segundo a analista, o 
"empapamento" de algumas 

bolachas dificulta a extração pelo 
que a toma terá que ser menor. 

Ana Oliveira; Sónia 
Monteiro 

2018-02-21 

MIA 1372/MIA/Jun2018 Fevereiro A 2 A 
Critérios de aceitação 

PGQ.04 

A analista apresentou 1 ponto fora 
dos limtes da carta de controlo de 

declives coincidente com a mudança 
de lote da do padrão de glucose . 

Ana Oliveira;Sónia 
Monteiro  

2018-02-21 

MIA 1373/MIA/Jun2018 Fevereiro B 7 A 
Manutenção de 
equipamento 

Por lapso, a analista efetuou a 
manutenção do frigorífico 152F mas 

não a  evidenciou no impresso 
IQ.35.1. 

Mª do Carmo/Mª da 
Glória; Sónia 

Monteiro 

2018-02-21 

MIA 1374/MIA/Jun2018 Fevereiro A 8 A Controlo de soluções 
Por lapso, a analista não realizou a 

identificação correta das soluções de 
Carrez I e II utilizadas. 

Ana Oliveira;Sónia 
Monteiro  

2018-02-21 

QUAL 1375/QUAL/Jun2018 Fevereiro A 8 A 
Atualização da pasta 

‖Certificados de lote‖ – 
Documentação interna 

O RGS, por lapso, não efetuou  a 
colocação do certificado de lote do 
reagente  sulfato de zinco (C54).  

Sónia Monteiro 

2018-02-21 

QUÍMICA 1376/MIA/Jun2018 Junho B 6 A 
Verificação do 

termohigrometro 

 A analista, por lapso, não efetuou o 
registo de temperatura e humidade 
do termohigrómetro 11L (sala de 

balanças do laboratório de MIA)  no 
IQ.100.7  

Francisca Teixeira; 
Sónia Monteiro 

2018-06-15 

QUÍMICA 1377/MIA/Jun2018 Junho B 6 A 
Verificação do conta-

minutos 

 A analista, por lapso não preencheu 
o boletim de verificação interna, 

IQ.54.1B, do conta-minutos 59AB. 

Joana Rangel; 
Sónia Monteiro 

2018-06-15 
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QUÍMICA 1378/MIA/Jun2018 Junho A 8 A 
Pedido de certificado de 

lote 

A analista, por lapso, não efetuou o 
pedido de certificado de lote 

(IQ.139.0) do reagente ácido (L+) 
ascórbico (A5). 

Joana Rangel; 
Sónia Monteiro 

2018-06-15 

QUÍMICA 1379/MIA/Jun2018 Junho I 2 B 
Validade de reagente 

expirada 

A analista, por lapso, não verificou a 
data de validade  do reagente fosfato 

de sódio dodecahidratado (C127) 
(Validade expirada em: 2017-01-31). 

Joana Rangel; 
Sónia Monteiro 

2018-06-15 

QUÍMICA 1380/MIA/Jun2018 Junho A 2 A 
Critérios de aceitação 

PGQ.04 

A analista apresentou ponto de 
declives fora dos limites de controlo 

que coincidiu com a data de 
manutenção do equipamento feita 

pela SÓQUIMICA. 

Isabel Araújo; 
Sónia Monteiro  

2018-06-05 

QUÍMICA 1381/MIA/Jun2018 Junho B 6 A 
Verificação de 

equipamento – carta de 
controlo 

Por lapso, a analista não efetuou o 
registo de controlo bi-diário da 

temperatura do frigorífico 152C. 

Lara Pimentel; 
Sónia Monteiro 

2018-06-05 

QUÍMICA 1382/MIA/Jun2018 Junho B 7 A 
Manutenção de 
equipamento 

Por lapso, a analista efetuou a 
manutenção do frigorífico 152C mas 

não a  evidenciou no impresso 
IQ.35.1. 

Mª do Carmo/Mª da 
Glória; Sónia 

Monteiro 

2018-06-05 

QUÍMICA 1383/MIA/Jun2018 Junho B 6 A 
Verificação dos 

termohigrometros 

 A analista, por lapso, não efetuou o 
registo de temperatura e humidade 
do termohigrómetro 11L (sala de 
balanças do laboratório de MIA) e 

11X (laboratório de MIA)  no IQ.100.7  

Francisca Teixeira; 
Sónia Monteiro 

2018-06-05 

QUÍMICA 1384/MIA/Jun2018 Junho I 2 B 
Extração e manutenção 

da hotte 

Em 2018-05-28,  o valor de 
velocidade de extração encontrava-
se inferior ao mínimo permitido, do 

lado esquerdo da hotte 44F, devido à 
acumulação excessiva de gases da 

mesma. 

Isabel Araújo; 
Sónia Monteiro  

2018-06-05 

QUAL 1385/QUAL/Jun2018 Junho I 2 B Validação do método 

Não se efetuou uma validação  
adequada e completa do método por 

falta de técnicos disponível para a 
sua realização. 

Isabel Araújo; 
Sónia Monteiro  

2018-06-05 

QUÍMICA 1391/MIA/Jun2018 Junho I 2 A 
Alteração do 
procedimento 

O procedimento relativo ao método 
PAFQ.008.1  não está atualizado, 
pelo que a analista não efetua o 
ensaio de acordo com o mesmo. 

Isabel Araújo; 
Sónia Monteiro 

2018-06-05 
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QUÍMICA 1392/MIA/Jun2018 Junho H 1 C 
Erro de Transcição de 

resultados 

Por lapso, a analista efetuou um  erro 
de transcrição dos resultados do 

IQ.99.1 Soluções de referência reta 
de calibração – Zinco para o boletim 

analítico. 

Isabel Araújo; 
Sónia Monteiro 

2018-06-05 

QUÍMICA 1393/MIA/Jun2018 Junho I 2 A 
Alteração do 
procedimento 

O procedimento relativo ao método 
PAFQ.139.5  não está atualizado, 
pelo que a analista não efetua o 
ensaio de acordo com o mesmo. 

Ana Oliveira; Sónia 
Monteiro 

2018-06-25 

QUÍMICA 1394/MIA/Jun2018 Junho B 6 A 
Verificação de 

equipamento – carta de 
controlo 

Por lapso, a analista não efetuou o 
registo de controlo bi-diário da 

temperatura do frigorífico 152F. 

Lara Pimentel; 
Sónia Monteiro 

2018-06-25 

QUÍMICA 1395/MIA/Jun2018 Junho B 7 A 
Manutenção do 
equipamento 

Verificou-se que, por lapso, a 
analista não efetuou o registo de 

manutenção no IQ.35.1  
correspondente ao banho do 

ultrassons 33. 

Joana Rangel; 
Sónia Monteiro 

2018-06-25 

QUÍMICA 1396/MIA/Jun2018 Junho I 2 A Verificação HPLC 98 

O departamento da qualidade não 
efetuou um impresso que valide a 

verificação injeção automática  
conforme consta no PEQ.32.0 HPLC. 

Ana Oliveira; Sónia 
Monteiro 

2018-06-25 

QUÍMICA 1397/MIA/Jun2018 Junho A 8 A 
Pedido de certificado de 

lote 

A analista, por lapso, não efetuou o 
pedido de certificado de lote 

(IQ.139.0) do reagente etanol 
absoluto (D9).  

Ana Oliveira; Sónia 
Monteiro 

2017-06-25 

QUÍMICA 1398/MIA/Jun2018 Junho I 2 B Validação do método 

Não se efetuou uma validação  
adequada e completa do método por 

falta de técnicos disponível para a 
sua realização. 

Ana Oliveira; Sónia 
Monteiro     

 2018-06-25 
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Tabela 10: Tratamento de não conformidade do impresso IQ.123 Anomalias, desvios, trabalho não conforme e reclamações de clientes desde o item registo de data e responsável pelo registo da 

análise de causa até ao item observações (quando aplicável),referidos no capítulo 2.2, Tratamento de não conformidades 

Correção 
Data e 

responsável 
Implementação Ação corretiva Data e Responsável Implementação 

Verificação da eficácia Eficácia 

Obs 

Métodos e 
Registos 

Prazo Responsável OK/KO 
Data e 

Responsável 

NA NA NA 

Atualização do 
procedimento 

PAFQ.364.0 de acordo 
com a atual realização 

do ensaio. 

Sónia Monteiro 

2018-06-27 

2018-09 (3 meses) 

Realização de 
uma ação de  
verificação da 
atualização do 
procedimento 
PAFQ.364.0.  

2018-10 RQ e RTQ    

NA NA NA 

Efetuar a validação 
impressos associados 

ao método 
PAFQ.364.0  

Sónia Monteiro 

2018-06-27 

2018-12 a 2019-06 

Realização de 
uma ação de  
verificação da 
validação dos 

impressos 
associados ao 

método 
PAFQ.364.0 

2019-07 RQ    

NA NA NA 

Ajuste da média e 
desvio padrão da carta 

de controlo dos 
declives associada ao 

PAFQ.364.0 

Sónia Monteiro 

2018-06-27 

2018-07  

Realização de 
uma ação de  
verificação da 

carta de controlo 
de declive 

associada ao 
PAFQ.364.0 

2019-09 RTQ    

NA NA NA 

Verificação dos 
padrões de 

quantificação e 
deteção utilizados no 
PAFQ.364.0 conforme 

o equipamento 
utilizado./ Definição de 

novos limites de 
quantificação e 

deteção 

Sónia Monteiro 

2018-06-27 

2018-10  

Realização de 
uma ação de 
verificação da 
sequência de 

análise –auditoria 
aos impressos do 

PAFQ.364.0 

 RQ    
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NA NA NA 

Sensibilização da 
analista para o 

cumprimento do 
procedimento 

PEQ.84.0 Utilização, 
verificação e 
manutenção. 

Espetrofotómetro de 
absorção atómica com 
câmara de grafite, de 
chama e geração de 

hidretos. 

Sónia Monteiro 

2018-06-27 

2018-07 

Verificação do 
impresso IQ.84.3 
Determinação da 
Repetibilidade – 

auditoria ao 
método em causa. 

2019-01 RQ    

NA NA NA 

Execução de um 
impresso de 

verificação das 
diluições automáticas 
do equipamento 109-

2A conforme PEQ.84.0 
Utilização, verificação 

e manutenção. 
Espetrofotómetro de 

absorção atómica com 
câmara de grafite, de 
chama e geração de 

hidretos. 

Sónia Monteiro 

2018-06-27 

2018-12 

Verificação da 
existência de um 

impresso de 
verificação das 

diluições 
automáticas do  

Espetrofotómetro 
de absorção 
atómica  – 

auditoria ao 
método em causa.  

2019-01 RQ    

NA NA NA 

Pedido de certificados 
de lote aos 

fornecedores e 
coloção dos mesmos 
na pasta ―Certificados 

de Lote‖ – 
Documentação interna 

e sensibilização do 
RGS para a correto 
pedido inicial dos 

mesmos. 

Sónia Monteiro 

2018-06-27 

2018-09 

Verificação da 
existência dos 

certificados de lote 
do material de 

vidro. 

2018-10 RQ    

NA NA NA 

Realização da 
participação da 

analista em 2 ECI no 
ano 2018 de forma a 

assegurar a 
manutenção de 
competências. 

Sónia Monteiro 

2018-06-27 

2018-12 

Verificação da 
existência de pelo 

menos 2 
participações em 
ECI- averiguação 
da participação 
com resultados 

aceitáveis. 

2018-12 RQ    

NA NA NA 

Atualização do 
procedimento 

PAFQ.202.1 de acordo 
com a atual realização 

do ensaio. 

Sónia Monteiro 

2018-06-27 

2018-09  

Realização de 
uma ação de  
verificação da 
atualização do 
procedimento 
PAFQ.202.1.  

2018-10 RQ e RTQ    

NA NA NA 

Sensibilização da 
analista para o 

cumprimento da 
sequência de análise 

Sónia Monteiro 

2018-06-27 

2018-07 

Acompanhamento 
da analista 
durante a 

execução da 

2018-08 RQ    
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referida no 
procedimento PGQ.04. 

leituras de 
amostras a fim de 

averiguar se a 
mesma cumpre a 

sequência de 
análise.  

NA NA NA 

Foi retirada a DPCS 
Test 07251. Matriz 

Veg. Purée. Nível 1: 
Interno do laboratório 
e pedida uma nova 

amostra ao fornecedor 
(FAPAS). 

Sónia Monteiro 

2017-06-27 

2018-06 

Acompanhamento 
do processo de 
pedido de nova 

amostra ao 
fornecedor 
(FAPAS) e 

verificação da 
receção da 

mesma. 

2018-08 RQ e RTQ    

NA NA NA 

Sensibilização da 
analista para o 

cumprimento da 
verificação bi-diária do 

controlo de 
temperatura do 

equipamento 152C. 

Sónia Monteiro 

2017-06-27 

2018-07 
Verificação do 

IQ.111.5 Carta de 
Controlo 

2018-08 RQ    

NA NA NA 

Sensibilização da 
analista para o 

cumprimento do 
registo da manutenção 
do equipamento 152C. 

Sónia Monteiro 

2017-06-27 

2018-07 

Verificação do 
IQ.35.1 

Manutenção do 
equipamento 

2018-08 RQ    

NA NA NA 

Foi retirada a solução 
padrão de estanho 100 

laboratório e pedida 
uma nova solução ao 

fornecedor. 

Sónia Monteiro 

2017-06-27 

2018-06 

Acompanhamento 
da realização das 
soluções padrão 

para realização da 
reta de calibração 
do PAFQ.202.1 

2018-08 RQ e RTQ    

Foi 
efetuado 
o pedido 

de 
certificado 
de lote do 
reagente 
dihidrogé
nio fosfato 

de 
amónio 

(C125) no 
IQ139.0. 

Sónia Monteiro 

2018-06-27 

NA 

Sensibilização da 
analista para o 

cumprimento do 
pedido de certificado 
de lote no IQ.139.0. 

Sónia Monteiro 

2017-06-27 

2018-06 

Verificação do 
certificado de lote 

na pasta 
―Certificados de 

lote‖ – 
Documentação 

interna. 

2018-09 RQ    
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NA NA NA 

Atualização do 
procedimento 

PAFQ.037.3 de acordo 
com a atual realização 

do ensaio. 

Sónia Monteiro 

2018-06-27 

2018-09  

Realização de 
uma ação de  
verificação da 
atualização do 
procedimento 
PAFQ.037.3.  

2018-10 RQ e RTQ    

NA NA NA 

Sensibilização da 
analista para o 

cumprimento do 
registo da manutenção 

do equipamento do 
banho do evaporador 

rotativo 30C. 

Sónia Monteiro 

2017-06-27 

2018-07 

Verificação do 
IQ.35.1 

Manutenção do 
equipamento 

2018-08 RQ    

NA NA NA 

Sensibilização da 
analista para o 

cumprimento do 
registo da manutenção 
do equipamento banho 

do ultrassons 33. 

Sónia Monteiro 

2017-06-27 

2018-07 

Verificação do 
IQ.35.1 

Manutenção do 
equipamento 

2018-08 RQ    

NA NA NA 

Sensibilização da 
analista para o 

cumprimento do 
procedimento de 

verificação da 
velocidade do ar na 

hotte 44F. 

Sónia Monteiro 

2017-06-27 

2018-07 

 Verificação do 
impresso IQ.08.1 

Verificação da 
velocidade do ar: 

Hottes e CFL 

2018-08 RQ    

Foi 
efetuado 
o pedido 

de 
certificado 
de lote do 
reagente 
acetato 

de retinol 
(C118) no 
IQ139.0. 

Sónia Monteiro 

2018-06-27 

NA 

Sensibilização da 
analista para o 

cumprimento do 
pedido de certificado 
de lote no IQ.139.0. 

Sónia Monteiro 

2017-06-27 

2018-06 

Verificação do 
certificado de lote 

na pasta 
―Certificados de 

lote‖ – 
Documentação 

interna. 

2018-09 RQ    

NA NA NA 

Elaboração de um 
plano de validação do 

método relativo ao 
PAF.037.3 

Sónia Monteiro 

2017-06-28 

2019-03 

Verificação da 
atualização do 
procedimento 

PAFQ.037.3 com 
os dados do VM 

realizados. 

2019-06 RQ e RTQ    
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Foi 
efetuado 
o registo 
da DPCS 
Processe
d Cheese 

do dia 
2017-11-

13. 

Sónia Monteiro 

2018-06-27 

NA 

Sensibilização da 
analista para o 

cumprimento do 
registo das DPCS na 
plataforma ZETA. . 

Sónia Monteiro 

2017-06-27 

2018-06 

Verificação dos 
registos das 

DPCS Processed 
Cheese e Infant 

Cereal 

2018-09 RQ    

NA NA NA 

Atualização do 
procedimento 

PAFQ.084.3 de acordo 
com a atual realização 

do ensaio. 

Sónia Monteiro 

2018-06-28 

2018-09  

Realização de 
uma ação de  
verificação da 
atualização do 
procedimento 
PAFQ.84.3.  

2018-10 RQ e RTQ    

NA NA NA 

Ajuste da média e 
desvio padrão da carta 

de controlo dos 
declives associada ao 

PAFQ.084.3 

Sónia Monteiro 

2018-06-27 

2018-07  

Realização de 
uma ação de  
verificação da 

carta de controlo 
de declive 

associada ao 
PAFQ.084.3. 

2019-09 RTQ    

NA NA NA 

Sensibilização da 
analista para o 

cumprimento do 
registo da manutenção 
do equipamento 152F. 

Sónia Monteiro 

2017-06-28 

2018-07 

Verificação do 
IQ.35.1 

Manutenção do 
equipamento 

2018-08 RQ    

Foi 
efetuada 

a 
atualizaçã

o da 
etiqueta 

de 
identificaç

ão da 
solução 
com a 

data de 
preparaçã

o e 
validade 

adequada
s. 

Sónia Monteiro 

2018-06-28 

NA 

Sensibilização da 
analista para o correto 

preenchimento da 
identificação das 

soluções e 
consequente 
atualização. 

Sónia Monteiro 

2017-06-28 

2018-07 

Verificação das 
etiquetas 

identificadoras das 
soluções de 
Carrez I e II. 

2018-09 RQ    
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O 
certificado 

de lote 
atual do 
reagente 
sulfato de 

zinco 
(C54) foi 
colocado 
em―Certifi
cados de 
lote‖  na 

pasta 
document

ação 
interna  

Sónia Monteiro 

2018-06-28 

NA 

Sensibilização do RGS 
para o rápido e 

eficiente atualização 
da pasta ―Certificados 

de lote‖  - 
documentação interna 

Sónia Monteiro 

2017-06-28 

2018-07 

 Verificação da 
existência do 

certificado de lote 
do reagente C54 
em  ―Certificados 

de lote‖  - 
documentação 

interna  

2018-07 RQ OK Sónia Monteiro  

NA NA NA 

Sensibilização da 
analista para o 

cumprimento do 
procedimento de 

verificação diária dos 
termohigrómetros. 

Sónia Monteiro 

2017-06-28 

2018-07 

Verificação do 
preenchimento do 

impresso 
IQ.107.0.  

2018-08 RQ    

NA NA NA 

Sensibilização da 
analista para o 

cumprimento da 
verificação do boletim 

referente ao conta 
minutos 59AB 

Sónia Monteiro 

2017-06-28 

2018-08 
Verificação do 

preenchimento do 
impresso IQ.54.1B 

2018-09 RQ    

Foi 
efetuado 
o pedido 

de 
certificado 
de lote do 
reagente 
ácido (L+) 
ascórbico 
(A5) no 
IQ139.0. 

Sónia Monteiro 

2018-06-28 

NA 

Sensibilização da 
analista para o 

cumprimento do 
pedido de certificado 
de lote no IQ.139.0. 

Sónia Monteiro 

2017-06-28 

2018-06 

Verificação do 
certificado de lote 

na pasta 
―Certificados de 

lote‖ – 
Documentação 

interna. 

2018-07 RQ    

Foi 
retirado o 
reagente  
fosfato de 

sódio 
dodecahid

ratado 
(C127) do 
laboatório

.  

Sónia Monteiro 

2018-06-28 

NA 

Sensibilização da 
analista para o 

cumprimento do 
pedido de certificado 
de lote no IQ.139.0. 

Pedido de um novo 
reagente de fosfato de 
sódio dodecahidratado 

(C127) 

Sónia Monteiro 

2017-06-28 

2018-07 

Verificação do 
certificado de lote 

na pasta 
―Certificados de 

lote‖ – 
Documentação 

interna. 

2018-08 RQ    
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NA NA NA 

Ajuste da média e 
desvio padrão da carta 

de controlo dos 
declives associada ao 

PAFQ.008.1 

Sónia Monteiro 

2018-06-28 

2018-07  

Realização de 
uma ação de  
verificação da 

carta de controlo 
de declive 

associada ao 
PAFQ.008.1 

2019-09 RTQ    

NA NA NA 

Sensibilização da 
analista para o 

cumprimento da 
verificação bi-diária do 

controlo de 
temperatura do 

equipamento 152C. 

Sónia Monteiro 

2017-06-28 

2018-07 
Verificação do 

IQ.111.5 Carta de 
Controlo 

2018-08 RQ    

NA NA NA 

Sensibilização da 
analista para o 

cumprimento do 
registo da manutenção 
do equipamento 152C. 

Sónia Monteiro 

2017-06-28 

2018-07 

Verificação do 
IQ.35.1 

Manutenção do 
equipamento 

2018-08 RQ    

NA NA NA 

Sensibilização da 
analista para o 

cumprimento do 
procedimento de 

verificação diária dos 
termohigrómetros. 

Sónia Monteiro 

2017-06-28 

2018-07 

Verificação do 
preenchimento do 

impresso 
IQ.107.0.  

2018-08 RQ    

NA NA NA 

Foi efetuado um 
pedido de limpeza e 
manutenção da hotte 

44F e estabelecido um 
período mais curto 

entre ciclos de 
manutenção. 

Sónia Monteiro 

2017-06-28 

2018-08 

 Verificação do 
impresso IQ.08.1 

Verificação da 
velocidade do ar: 

Hottes e CFL 

2018-10 RQ e RTQ    

NA NA NA 

Elaboração de um 
plano de validação do 

método relativo ao 
PAF.008.1 

Sónia Monteiro 

2017-06-28 

2019-03 

Verificação da 
atualização do 
procedimento 

PAFQ.008.1 com 
os dados do VM 

realizados. 

2019-06 RQ e RTQ    

NA NA NA 

Atualização do 
procedimento 

PAFQ.008.1 de acordo 
com as atuais 
condições do 

espectofotrometro. 

Sónia Monteiro 

2018-06-29 

2018-09 

Realização de 
uma ação de  
verificação da 
atualização do 
procedimento 
PAFQ.008.1.  

2018-10 RQ e RTQ    
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Cancelam
ento do 
boletim 
analítico 
nº25749/
EGI/18 e 
notificaçã

o do 
cliente 
com 

emissão 
de um 
novo 

boletim. 

Sónia Monteiro 

2017-06-29 

2018-06 

Sensibilização da 
analista para a correta 

transcrição dos 
resultados. 

Reforço da 
confirmação dos 
resultados pelo 

pessoal do serviço ao 
cliente responsável 

pela emissão de 
boletins. 

Sónia Monteiro 

2018-06-29 

2018-06 

Verificação da 
emissão de um 

novo boletim com 
o correto 
resultado. 

2018-06 RQ e DG OK RQ 

Foi 
envi
ada 
uma 
carta 
ao 

client
e 

com 
a 

expli
caçã
o do 
suce
dido 

e 
feito 
um 
pedi
do 
de 

desc
ulpa
s via 
telef
one 
ao 

resp
onsá
vel 
da 

empr
esa 
em 

caus
a. 

NA NA NA 

Atualização do 
procedimento 

PAFQ.139.5 de acordo 
com a atual realização 

do ensaio. 

Sónia Monteiro 

2018-06-29 

2018-10  

Realização de 
uma ação de  
verificação da 
atualização do 
procedimento 
PAFQ.139.5.  

2018-11 RQ e RTQ    

NA NA NA 

Sensibilização da 
analista para o 

cumprimento da 
verificação bi-diária do 

controlo de 
temperatura do 

equipamento 152F. 

Sónia Monteiro 

2017-06-29 

2018-07 
Verificação do 

IQ.111.5 Carta de 
Controlo 

2018-08 RQ    
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NA NA NA 

Sensibilização da 
analista para o 

cumprimento do 
registo da manutenção 

do equipamento 33. 

Sónia Monteiro 

2017-06-29 

2018-07 

Verificação do 
IQ.35.1 

Manutenção do 
equipamento 

2018-08 RQ    

NA NA NA 

Execução de um 
impresso de 

verificação da injeção 
automática do HPLC 
conforme PEQ.032. 

HPLC. 

Sónia Monteiro 

2018-06-29 

2018-12 

Verificação da 
existência de um 

impresso de 
verificação  da 

injeção automática 
do HPLC 
conforme 

PEQ.032. HPLC   

2019-01 RQ    

Foi 
efetuado 
o pedido 

de 
certificado 
de lote do 
reagente 

etanol 
absoluto 
(D9) no 
IQ139.0. 

Sónia Monteiro 

2018-06-29 

NA 

Sensibilização da 
analista para o 

cumprimento do 
pedido de certificado 
de lote no IQ.139.0. 

Sónia Monteiro 

2017-06-29 

2018-06 

Verificação do 
certificado de lote 

na pasta 
―Certificados de 

lote‖ – 
Documentação 

interna. 

2018-09 RQ    

NA NA NA 

Elaboração de um 
plano de validação do 

método relativo ao 
PAF.139.5C 

Sónia Monteiro 

2017-06-29 

2019-03 

Verificação da 
atualização do 
procedimento 
PAFQ.139.5C 

com os dados do 
VM realizados. 

2019-06 RQ e RTQ    
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 As não conformidades de gravidade A, são as que apresentam menor 

gravidade, seguidas das não conformidades B e C, respetivamente. A gravidade de 

uma não conformidade tem um impacto direto nas atividades de uma organização, no 

que respeita à produtividade, qualidade, imagem, entre outros.  

 

 Sempre que um procedimento não estava devidamente atualizado a não 

conformidade foi classificada com gravidade A. Considera-se que a execução está de 

acordo e beneficia a rápida e eficaz realização do método mas, nota-se, claramente, 

que a empresa possui bastantes procedimentos internos obsoletos, uma vez que 6 

dos 8 relatórios elaborados apresentam esta não conformidade.  

 

 Para os desvios apresentados nas cartas de controlo dos declives (IQ.77.2) foi 

designada uma gravidade A. Para cada caso foi atribuído, pela analista, uma possível 

causa, conforme a Tabela 9. No entanto, será efetuada uma atualização da média e 

desvio padrão das mesmas com os atuais dados. 

 

 Existiram não conformidades associadas ao departamento da qualidade, 

nomedamente, a inexistência de um impresso para a verificação das diluições 

efetuadas pelo amostrador automático, definida no PEQ.84.0 Utilização, verificação e 

manutenção. Espetrofotómetro de absorção atómica com câmara de grafite, de chama 

e geração de hidretos e um impresso para a verificação do injetor automático do 

HPLC, conforme consta no PEQ.032 HPLC, assim como a falta de validação de 

alguns impressos dos vários métodos. Estas não conformidades foram classificadas 

com gravidade A e o departamento estabeleceu um prazo de 3 a 6 meses para 

retificar a situação. Pode-se dizer que este processo de atualização da documentação 

deveria ser acelerado uma vez que estão envolvidos impressos com cálculos que 

interferem diretamente com os resultados gerados. 

 

 Para as não conformidades geradas devido à falta de registos relativos às 

cartas de controlo de temperatura de equipamentos, nomedamente, frigoríficos, e 

laboratórios, manutenção de equipamentos, atualização de etiquetas de soluções e 

registo do pedido de certificados de lote  foram efetuadas ações de sensibilização, 

junto da(s) analista(s) responsável(is) pela falha, de forma a consciencializá-las para a 

importância do correto preenchimento dos impressos na rastreabilidade do ensaio e 
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controlo da qualidade dos resultados dos mesmos. Um exemplo de uma evidência de 

ação de sensibilização encontra-se no anexo 8. Estas não conformidades apresentam 

um grau de gravidade A. 

   

 À falta de validade de DPCS foi atribuída uma não conformidade de gravidade 

B, assim como à expiração da data de validade solução padrão de estanho 1000 mg/L. 

Sendo que as DPCS são controladas pelo seu registo na plataforma ZETA e a série de 

trabalho em causa apresentou uma DPCS dentro dos limites (apesar da validade 

expirada) a série em questão foi validada. No entanto, foi substituída a DPCS. O 

padrão de estanho utilizado também cumpriu os critérios de aceitação e foi 

devidamente substituído. Novamente, foi feita uma sensbilização junto das analistas 

para que situações indesejáveis como estas sejam irradicadas. O mesmo tratamento 

foi dado à não conformidade relacionada com o reagente fosfato de sódio 

dodecahidratado (C127) utilizado no método de determinação de vitamina C 

(PAFQ.038.0), cuja validade expirou. 

  

 Foi igualmente atribuída gravidade B à falta de validação dos métodos 

PAFQ.037.3, PAFQ.139.5 e PAFQ.008.1 sendo definido um prazo de 9 a 10 meses 

para a realização destes processos. A validação permite avaliar se um determinado 

método está apto a ser executado por um determinado laboratório mediante as suas 

condições operatórias, e como tal é de extrema relevância para a realização do 

mesmo que esta validação seja efetuada de forma completa e inequívoca. 

 

 Para a manutenção das competências de uma analista é obrigatória a sua 

participação em ECI, pelo menos dois por ano. Para este tipo de não conformidade é 

classificada com gravidade B. Embora, no caso, a analista estivesse ausente por 

motivos de saúde deveria ter realizado o ensaio logo que possível. Os ECI são 

importantes para todos os laboratórios do grupo, pelo que a falha/erro sistemático de 

resultados dos mesmos pode influenciar e afetar toda uma base de dados fundamental 

para o correto funcionamento do grupo.    

 

 Foi verificada uma não conformidade de gravidade B devido à extração 

insuficiente do lado esquerdo da hotte 44F. Uma vez que a manipulação de reagentes 

interfere com a saúde dos trabalhadores é de elevada importância efetuar uma rápida 
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solução da situação, tendo sido de imediato contactado um fornecedor qualificado 

para a manutenção. Note-se que esta não conformidade não foi classificada com 

gravidade C por se tratar de uma extração parcialmente deficiente (apenas do lado 

esquerdo). 

 

 Foi registada uma não conformidade do tipo C relativa ao método PAFQ.008.1 

Determinação de zinco. O erro de transcrição de resultados encontrado deu origem à 

anulação do boletim analítico correspondente, como medida corretiva, com emissão 

de novo boletim devidamente retificado. O cliente foi notificado, via e-mail, do sucedido 

e foi-lhe enviada uma carta com a explicação do sucedido. Foi, igualmente feito um 

pedido de desculpas via telefone ao responsável da empresa em causa. Foi verificado 

durante o restante mês de Junho (mês onde se verificou a não conformidade) que a 

analista não cometeu nenhuma não conformidade associada ao item erros de 

transcrição, pelo que foi possível avaliar a eficácia da ação corretiva como OK. 

 

 Apesar da não evidencia de registos de qualificação inicial para analistas que 

se encontram na empresa antes de Junho 2012, o mesmo não é considerado uma não 

conformidade uma vez que consta no PGQ.01 Pessoal que não é obrigatório esse 

registo. 

 

 Todas as avaliações de eficácia que não constam na Tabela 10 devem-se ao 

facto de que o registo das mesmas foi realizado no final do estágio e, 

consequentemente, o final dos prazos estabelecidos para implementação de ações 

corretivas ultrapassou o tempo de estágio o que impossibilita a avaliação da eficácia 

das mesmas. 

 

 É importante salientar que várias não conformidades do tipo A ocorridas 

durante um curto período de tempo podem ser suficientes para que o cliente perca a 

confiança no trabalho da organização. É também crucial que todos os colaboradores 

estejam cientes da importância das não conformidades registadas sendo que todas 

devem ser consideradas de forma séria.  
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 De forma a melhorar o desempenho do sistema de gestão e, 

consequentemente, o cumprimento de todos os requisitos técnicos seria aconselhável 

a realização de mais ações preventivas. A realização destas ações constitui um 

processo pró-ativo na identificação de oportunidades de melhoria e visa evitar a 

ocorrência de não conformidades, bem como, através da análise de registos detetar 

desvios que indiciem a ocorrência/possibilidade de ocorrência de não conformidades. 

Assim, a partir de metodologias de análise de tendências e tratamento de informação 

são identificadas causas de potencias não conformidades, tornando as auditorias 

técnicas numa ferramenta essencial ao sistema de gestão. 
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4. Conclusão 

 

 A qualidade e a sua gestão são essenciais para a sobrevivência atual de uma 

organização. Apesar da qualidade ter desempenhado sempre importância indireta nos 

mercados, hoje em dia é a questão central e que merece especial destaque. Atráves 

do controlo da qualidade a organização consegue otimizar o seu desempenho de 

forma a satisfazer as necessidades dos seus clientes, cada vez mais exigentes.  

 

 A crescente preocupação social com a alimentação leva cada vez mais a 

indústria alimentar a assumir um papel importante nas escolhas e hábitos alimentares 

da população. Os consumidores esperam cada vez mais que a indústria disponibilize 

produtos alimentares saudáveis, amigos do ambiente e transparentes na informação 

nutricional. 

 

 A globalização e dissipação de informação foram dois fatores determinantes 

para a evolução da qualidade. Com vista a acompanhar todas estas mudanças dos 

mercados e novas tecnologias de produção surgiu a necessidade de elaborar 

referenciais que normalizassem os processos e que permitissem uniformizar a sua 

execução e verificação. Para tal foram criadas organizações não governamentais com 

vista à criação de Normas Internacionais que regulam as organizações. 

 

 É importante ressalvar que uma Norma é um referencial, que dentro de um 

determinado contexto, funciona como um guia dos requisitos a aplicar, isto é, a Norma 

refere o que deve ser feito mas cada organização fica responsável pela forma como o 

faz. 

 

 As auditorias internas são uma ferramenta muito utilizada nas empresas para 

controlar a qualidade dos seus processos. Seja a processos, departamentos, produtos 

e/ou serviços as auditorias têm como objetivos identificar falhas na qualidade e, 

também, oportunidades de melhoria. 
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 A Silliker Portugal S.A. é acreditada para a Norma NP EN ISO/IEC 17025. No 

âmbito desta Norma foram realizadas auditorias técnicas que permitiram detetar 

desvios da qualidade, sendo aplicadas, sempre que possível, correções e ações 

corretivas adequadas para garantir a qualidade dos resultados e a diminuição de 

erros, com posterior avaliação da sua eficácia.  

 

 Dos relatórios de auditoria realizados aos métodos da empresa é importante 

reter que tem que ser estabelecido um plano de atualização dos procedimentos de 

forma a eliminar desníveis encontrados entre o descrito no procedimento e o 

efetivamente realizado pelo analista, pelo que se pode concluir que a evolução dos 

métodos não está a ser corretamente acompanhada. O DQ deve estabelecer um plano 

de auditorias internas que verifique as alterações efetuadas durante a reaização do 

ensaio, seguido de um plano de atualização dos procedimentos obsoletos. 

 

 Os analistas da empresa devem ter ações de formação mais constantes, com 

enfâse na sensibilização para o cumprimento de todos os processos de registo 

associados a cada um dos ensaios realizados, assim como à verificação e 

manutenção dos equipamentos a ele associados. Neste aspeto a empresa pode 

também optar por novos sistemas de registo de dados com maior automatização, isto 

é, nos quais as analista não tenham que estar constantemente a fazer inserção de 

dados de página para página, de forma a reduzir o erro na transcrição de dados no 

sistema. É imprescindível que os analistas tenham consciência das implicações destas 

falhas na qualidade do serviços prestados pela empresa. 

 

 O DQ deve ter em conta que os materiais e reagentes usados no laboratório 

têm que ter os seus lotes devidamente registados e acessíveis nas pastas indicadas 

pelo que designar um plano de verificação da atualidade destes registos. As datas de   

 

 No âmbito dos ECI foram detetadas não conformidades associadas à não 

participação nos mesmos, pelo facto da analista não se encontrar presente aquando 

da data definida pelo DQ para a realização do ensaio. A empresa deve rever o plano 

rapidamente de forma a designar nova data para evitar falhas nestes ensaios. A não 

participação nos ECI pode afetar o funcionamento não só da Silliker Portugal mas 

também do grupo Silliker presente em vários países, uma vez que estes resultados 
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afetam os dados pertencentes a todos os laboratórios do grupo, podendo estar 

presente alteração ou omissão de dados importantes.    

 

 A atutalização dos registos referentes aos recursos humanos da empresa deve 

igualmente ser efetuada o mais rápido possível. O registo de todos os documentos de 

identificação dos analistas e pessoal pertencente à empresa e as suas competências é 

importante para o correto funcionamento da mesma. 

 

 Mais uma vez é bom referir que a eficácia das ações corretivas tomadas tem 

que ser avaliada e monitorizada. Só assim é possível à empresa melhorar o seu 

sistema de gestão da qualidade. 

 

 É de realçar que o conceito de melhoria contínua é vital para uma organização 

que deve procurar sempre a excelência no trabalho que desenvolve. As auditorias 

provaram ser uma ferramenta importante num SGQ robusto e a sua periodicidade é 

essencial, na medida em que permite detetar e controlar erros que não sendo 

detetados a tempo podem afetar a qualidade dos resultados gerados e, 

consequentemente, o trabalho e credibilização da empresa. 
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Anexos 
 

Anexo 1: PAFQ.364.0 Determinação de arsénio total. Método de 

espetrofotometria de absorção atómica com geração de hidretos[30]
 

 

Resumo do processo: 

 

 O arsénio total é determinado na amostra por absorção atómica com geração 

de hidretos. A amostra é digerida num sistema de micro-ondas com ácido nítrico. O 

ácido nítrico, adicionado de uma solução antioxidante, é evaporado à secura numa 

placa elétrica. A digestão é completada numa mufla a (450± 25)ºC, com aumento 

gradual da temperatura. As cinzas são dissolvidas numa solução de ácido clorídrico e 

os iões de arsénio, após redução de todas as formas de arsénio presentes a arsénio 

(III), são convertidos em hidreto de arsénio por uma solução de borohidreto de sódio 

em meio ácido. O hidreto de arsénio é transportado para uma célula de quartzo, 

colocada numa chama de ar e acetileno, através de um fluxo de árgon. 

 

 A absorção a 193,7 nm, é utilizada como medida da concentração do arsénio 

na célula. 

 

Reagentes e Soluções: 

 

 Solução padrão de arsénio, 1000 mgAS/L, Merck 1.19773.0100, ou 

equivalente; 

 Ácido nítrico 65%, Panreac 473255, ou equivalente; 

 Ácido clorídrico 37%, Panreac 471020, Prolabo 20252.335, ou equivalente; 

 Óxido de magnésio, Merck 1.05867.1000, ou equivalente; 

 Nitrato de magnésio hexahidratado, Merck 1.05855.0050, ou equivalente; 

 Suspensão oxidante: Pesar 20 g de nitrato de magnésio hexahidratado e 2g de 

óxido de magnésio para um balão volumétrico de 100 mL. Adicionar água, 

homogeneizar e perfazer o volume. 

 Hidróxido de sódio; 
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 Solução de hidróxido de sódio, 0,05% (m/v): Pesar 0,5g de hidróxido de sódio 

para um balão volumétrico de 1000 mL e adicionar água para dissolver. Arrefecer à 

temperatura ambiente e perfazer o volume com água. 

 Borohidreto de sódio; 

 Solução de borohidreto de sódio, 0,4% (m/v) em 0,05% (m/v) de Na OH, 

Redutor: Pesar 4g de borohidreto de sódio para um frasco Schot de 1000 mL e 

dissolver em 1000 mL de solução de NaOH 0,05% (m/v); 

 Iodeto de potássio, Sigma 30315, ou equivalente; 

 Ácido ascórbico, Prolabo 20150.184, ou equivalente; 

 Solução de Pré-redução: Dissolver 5 g de iodeto de potássio e 5g de ácido 

ascórbico em 100 mL de água; 

 Solução aquosa de ácido clorídrico, 10% (v/v), Carrier. 

 

Aparelhos e utensílios: 

 

 Material de laboratório de uso corrente e, nomeadamente: 

 

 Balança analítica, capaz de pesar com a aproximação de 0,1 mg; 

 Balança electrónica de precisão, capaz de pesar com a aproximação de 1 mg; 

 Aparelho de espectrofotometria de absorção atómica equipado com um 

sistema de injeção em fluxo, geração de vapor frio ou hidretos e queimador de 

ar/acetileno; 

 Sistema de disgestão de micro-ondas; 

 Vasos Intellivent em Pirex, CEM 909036, ou equivalente, com capacidade de 

35 mL; 

 Micro-barras de agitação revestidas de Teflon para vasos de 35 mL, CEM 

162812, ou equivalente; 

 Lâmpada específica para a determinação de arsénio; 

 Mufla capaz de manter a temperatura de (450± 25ºC); 

 Placa elétrica. 

 

Anexo 2: PAFQ.202.1 Determinação de estanho. Método de 

espetofotometria de absorção atómica com geração de vapor frio[31] 
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Resumo do processo: 

 

 O estanho é determinado na amostra por absorção atómica com câmara de 

grafite. A amostra é digerida num sistema de micro-ondas com uma mistura de ácido 

nítrico e de ácido clorídrico.  

 

 O teor de estanho é determinado na amostra por espetrofotometria de 

absorção atómica com câmara de grafite a 253,7 nm, risca do estanho. 

 

Reagentes e Soluções: 

 

 Solução padrão de estanho, 1000 mgSn/L, Merck 1.70242.0100, ou equivalente; 

 Ácido nítrico 65%, Panreac 473255, Prolabo 83872.330, ou equivalente; 

 Ácido clorídrico 37%,Prolabo 20252.335, ou equivalente; 

 Óxido de magnésio, Merck 1.05867.1000, ou equivalente; 

 Dihidrogénio fosfato de amónia, NH4H2PO4, para análise vestigial, Merck 

1.01440.0050, ou equivalente; 

 Solução de ácido nítrico 0,1 N: Diluir 7 mL do ácido nítrico concentrado com 

água para um balão volumétrico de 1000 mL; 

 Solução de NH4H2PO4 A 5 g/L, Modificador: Pesar 0,5g de NH4H2PO4 , 

dissolver com a solução de HNO3 0,1 N e perfazer o volume para 100 mL. 

 

Aparelhos e utensílios: 

 

 Material de laboratório de uso corrente e, nomeadamente: 

 

 Balança analítica, capaz de pesar com a aproximação de 0,1 mg; 

 Aparelho de espectrofotometria de absorção atómica equipado com câmara de 

grafite e amostrador automático; 

 Sistema de disgestão de micro-ondas; 

 Vasos Intellivent em Pirex, CEM 909036, ou equivalente, com capacidade de 

35 mL; 

 Tampas para vasos, CEM 909350, ou equivalente; 

 Micro-barras de agitação revestidas de Teflon para vasos de 35 mL, CEM 

162812, ou equivalente; 

 Lâmpada específica para a determinação de estanho. 
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Anexo 3: PAFQ.037.3 Determinação de Vitamina A. Método por 

cromatografia líquida de alta eficiência com deteção de 

espetrometria molecular UV/Vis (HPLC)[32] 

 

Resumo do processo: 

 

 A vitamina A é saponificada na presença de uma solução etalónica de 

hidróxido de potássio e extraída com n-hexano. A determinação é feita recorrendo à 

cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) com detetor de UV/Vis. 

 

Reagentes e Soluções: 

 

 Etanol 100% (v/v); 

 Etanol 96% (v/v); 

 Sulfato de sódio anidro; 

 Solução de KOH para saponificação, 50 g/100 mL; 

 Antioxidantes: 

 Sulfureto de sódio 0,5 mol/L: Pesar 6,005 g de sulfureto de sódio para um 

balão volumétrico de 50 mL, dissolver com um volume apropriado de glicerol a 70% 

(v/v). Perfazer o restante volume com a mesma solução; 

 Pyrogallol, 200 g/L: Pesar 200 g de Pyrogallol para um balão volumétrico de 

1000 mL e dissolver com 700 mL de água. Perfazer o volume com água; 

 Solução de ácido ascórbico, 20 % (m/v): Pesar 20 g de ácido ascórbico para 

um balão volumétrico de 100 mL, dissolver com água e perfazer o volume com água; 

 Solventes de extração (podem ser n-hexano, éter dietílico, éter de petróleo, ou 

outro compatível com a fase móvel); 

 Fase móvel: Iso-octano e 2-propanol (98,5 + 1,5) (v/v), ou n-hexano + 2-

propanol (98 + 2) (v/v), iso-octano + iso-butanol (98 + 2) (v/v), ou n-hexano + n-octano 

(98 + 2) (v/v); 

 Substância de referência: acetato de trans-retinol M (C22H32O2)= 328,5 g/mol, 

com um grau de pureza igual ou superior a 90%; 

 Solução de acetato de trans-retinol: Pesar, com aproximação a 1 mg, 50 a 100 

mg de trans-retinol para um balão de fundo redondo e esmerilado de 500 mL de 

capacidade. Juntar 5 mL da solução de Pyrogallol, 35 mL de etanol e 10 mL da 

solução de hidróxido de potássio. Levar à ebulição durante 30 min, com auxílio de um 
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condensador de refluxo, e depois arrefecer à temperatura ambiente. Transferir o licor 

de saponificação para uma âmpola de 500 mL, juntar 40 ml de água e 100 mL de n-

hexano. Agitar durante um minuto. Depois das fases se separarem, rejeitar a fase 

aquosa e proceder a uma ou mais lavagens sucessivas com frações de 50 mL de 

água até se verificara  neutralidade da solução, com uma solução de fenolfetaleína. 

Eliminar os vestígios de água por filtração da fase orgânica com sulfato de sódio 

anidro para um balão volumétrico de âmbar de 100 mL. Completar o volume com n-

hexano. Esta solução conserva-se a uma temperatura inferior a 4ºC durante um mês; 

 Soluções padrão de trabalho; 

 Glicerol a 87%: Diluir 80 mL de glicerol para um volume final de 100 mL de 

água. 

 

Aparelhos e utensílios: 

 

 A vitamina A é sensível à luz, devendo-se trabalhar ao abrigo da luz e com material 

âmbar. Material de laboratório de uso corrente e, nomeadamente: 

 Balança de precisão, capaz de pesar com a aproximação de 1 mg; 

 Mantas de aquecimento; 

 Espetofotómetro UV/Vis; 

 Evaporador rotativo, com banho de água e uma unidade de vácuo; 

 Sistema HPLC composto por bomba, sistema de injeção, detetor UV/Vis e um 

sistema de integração de dados; 

 Coluna analítica tipo Si 60,5 µm, 250 × 0,4 cm; 

 Colunas de extração (opcional), tipo Extrelut. 

 

Anexo 4: PAFQ.084.3: Determinação de açúcares. Método por 

cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC).[33] 

 

Resumo do processo: 

 

 Extração ou diluição dos açúcares com água. Sempre que necessário, a 

solução da amostra é clarificada com reagentes de Carrez.  
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 Os açúcares presentes na amostra são separados numa coluna para 

determinação de carbohidratos por eluição isocrática e quantificados por cromatografia 

de alta eficiência com detetor de índice de refração. 

 

Reagentes e Soluções: 

 

 Acetonitrilo; 

 Fase móvel (75 + 25, v/v):  solução de acetonitrilo e água; 

 Solução de Carrez nº1: Dissolver 15 g de ferrocianeto de potássio 

(K4(Fe(CN)6).3H2O) em água e diluir para 100 mL; 

 Solução de Carrez nº2: Dissolver 30 g de sulfato de zinco (ZnSO4.7H2O) em 

água e diluir para 100 mL; 

 Éter de petróleo com ponto de ebulição entre 40 e 60ºC; 

 Clorofórmio; 

 Frutose; 

 Glucose; 

 Sacarose; 

 Maltose mono hidratada; 

 Lactose mono hidratada; 

 Solução padrão conjunto de aproximadamente 45 g/L: Pesar numa balança 

cerca de 11,5 g, tendo em conta a pureza de cada açúcar, de frutose, glucose, 

sacarose, maltose e lactose, para um balão volumétrico de 250 mL. Dissolver com 

água. Perfazer o volume com água. A solução á temperatura ambiente tem uma 

validade de 4 dias; 

 Soluções de calibração de açúcares. 

 

Aparelhos e utensílios: 

 

  Material de laboratório de uso corrente e, nomeadamente: 

 Balança analítica, capaz de pesar com a aproximação de 0,1 mg; 

 Balança de precisão, capaz de pesar com a aproximação de 1 mg; 

 Banho termostatizado, com temperatura regulável a (90 ± 5)ºC; 

 Centrífuga com velocidades adequada para 2000 rpm; 

 Vórtex; 

 Sistema de HPLC composto por: 
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 Sistema de injeção, manual ou automático, com capacidade para diferentes 

volumes; 

 Bomba isocrática de HPLC com capacidade de fluxo constante (fluxo entre 0,8 

e 1,5 mL/min); 

 Coluna para determinação de carbohidratos que permita a separação em fase 

normal de monossacáridos e dissacáridos (4,5 × 250 mm ou 4,6 × 250 mm), Thermo 

SCIENTIFIC, APS-2 HYPERSIL 250 × 0,6 mm, ou equivalente; 

 Detetor de índice de refração; 

 Forna de colunas regulável a (30 ± 5)ºC; 

 Sistema de filtração de solventes adequado para filtros de membrana de 

polipropileno de 47 mm e tamanho do poro de 0,45 µm; 

 Filtros de seringa de PVDF, de nylon ou acetato de celulose de 25 mm, com 

0,45 µm de porosidade; 

 Filtros de papel pragueado; 

 Tubos de centrífuga com tampa e capacidade de 50 mL; 

 Copos de plástico com tampa e capacidade de 50 mL; 

 Copos de plástico com tampa e capacidade de 100 mL; 

 Cafeteira eléctrica; 

 Agitador magnético; 

 Vial, 1,5 mL, com tampa roscada; 

 Pipetas volumétricas de tamanho variável; 

 Pipetas graduadas de tamanho variável; 

 Provetas de tamanho variável. 

 

Anexo 5: PAFQ.038.0: Determinação de Vitamina C. Método por 

cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC)[34] 

 

Resumo do processo: 

 

 Extração da vitamina C com uma solução de ácido metafosfórico e redução do 

ácido L(+)-hidroascórbico a ácido L(+)-ascórbico com uma solução de L(+)-cisteína. 

 

 A totalidade de ácido L(+)-ascórbico presenta na amostra é quantificada por 

cromatografia líquida de alta eficiência com detetor UV/Vis a 265 nm. 
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Reagentes e Soluções: 

 

 Ácido metafosfórico ((HPO3)n); 

 Fosfato de sódio dodecahidratado (Na3PO4.12H2O), ≥ 98,0%; 

 Dihidrogenofosfato de potássio (KH2PO4), ≥ 99,0%: Pesar 13,6 g de 

hidrogenofosfato de potássio, dissolver e transferir, para um balão volumétrico de 1000 

mL, utilizando 900 mL de água; 

 L – Cisteína (C3H7NO2S), ≥ 99,0%; 

 Brometo de hexadeciltrimetilamónio (C19H42BrN), ≥ 99,0%: Pesar 1,82g de 

brometo de hexametilamónio, dissolver com metanol e transferir para um balão 

volumétrico de 100 mL. Completar o volume com metanol e homogeneizar; 

 Metanol para HPLC (CH3OH), ≥ 99,0%; 

 Solução de ácido metafosfórico, 200 g/L: Pesar 200 g de ácido metafosfórico, 

dissolver com água e transferir para um balão volumétrico de 1000 mL. Completar o 

volume com água e homogeneizar. Esta solução deve ser preparada e utilizada no dia 

da realização do ensaio; 

 Solução de L-Cisteína, 40 g/L: Pesar 20 g de cesteína, dissolver com água e 

transferir para um balão volumétrico de 500 ml. Completar o volume com água e 

homogeneizar. Esta solução deve ser preparada e utilizada no dia da realização do 

ensaio; 

 Solução de ácido metafosfórico e L-Cisteína: Medir 100 mL de ácido 

metafosfórico para um balão volumétrico de 1000 mL que já contenha, 

aproximadamente, 400 mL de água. Adicionar 125 mL de L-Cisteína, completar o 

volume com água e homogeneizar. Esta solução deve ser preparada e utilizada no dia 

da realização do ensaio; 

 Solução de fosfato de sódio dodecahidratado, 200 g/L: Pesar 200 g de fosfato 

de sódio, dissolver com água e transferir para um balão volumétrico de 1000 mL. 

Copletar o volume com água e homogeneizar; 

 Fase móvel (90+10; v/v) : Solução A e B – Desgaseificar a fase móvel no 

sistema de filtração; 

 Ácido L(+)-ascórbico (C6H8O6), ≥ 99,7%; 

 Solução mãe de calibração de ácido L(+)-ascórbico, = 1000 mg/L: Pesar 100 g 

de ácido L(+)-ascórbico para um balão volumétrico de 100 mL. Dissolver com a 

solução de ácido metasfórico e L-cisteína. Completar o volume com a solução e 

homogeneizar. Esta solução deve ser preparada e utilizada no dia do ensaio; 

 Soluções de calibração de ácido L(+)-ascórbico.  
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Aparelhos e utensílios: 

 

  Material de laboratório de uso corrente e, nomeadamente: 

 Balança analítica, capaz de pesar com a aproximação de 0,1 mg; 

 Balança eletrónica de precisão, capaz de pesar com aproximação de 1 mg; 

 Agitador magnético; 

 Barra magnética; 

 Bomba de vácuo; 

 Conta-minutos; 

 Copos de plástico com capacidade de 100 mL; 

 Elétrodo combinado de vidro de líquidos, CRISON 5021 ou equivalente; 

 Frasco de vidro do tipo ―Schott‖ de 1000 mL; 

 Filtros de seringa de PVDF de 25 mm, com 0,45 µm de porosidade; 

 Frascos para amostrador automático, com tampa e septo, de capacidade 

aproximada de 2 mL (vial); 

 Frigorífico regulável a aproximadamente 4ºC; 

 Papel de filtro; 

 Micropipetas, de volume variado, com capacidade adequada; 

 Pipetas graduadas de volume variável; 

 Provetas de tamanho variável; 

 Pipetas volumétricas de volume variável; 

 Potenciómetro com uma precisão de 0,05 unidades de pH; 

 Sistema de filtração de solventes adequado para filtros de membrana de 

polipropileno de 47 mm e tamanho de poro de 45 µm; 

 Sistema de HPLC composto por: Sistema de injeção, automático, com 

capacidade para diferentes volumes (volume de injeção de 200 µL) e bomba isocrática 

de HPLC com capacidade de fluxo constante (fluxo 1,0 mL/min); 

 Coluna de HPLC, de fase reversa (RP), com poro de 3 a 10 µm, comprimento 

de 100 a 300 mm e diâmetro interno de 3 a 5 mm, Waters SPHERISORB 5 µm ODS2, 

4,6×205 mm; 

 Centrífuga regulável a 3500 rpm; 

 Tubos de centrífuga com capacidade de 50 mL. 
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Anexo 6: PAFQ.008.1: Determinação de Metais. Método de 

espetrofotometria de absorção atómica com chama[35] 

  

Resumo do processo: 

 

 Inceneração da amostra a (500±15ºC). A cinza obtida é dissolvida com uma 

solução com uma solução de ácido clorídrico e diluída a uma determinado volume com 

água. Os metais são determinados por espetrofotometria de absorvância atómica com 

chama. Adiciona-se como modificador de matriz cloreto de césio na presença de sódio 

e potássio, e cloreto de lantânio na determinação de cálcio e magnésio.  

 

Reagentes e Soluções: 

 

 Solução padrão de cálcio, 1 g/L; 

 Solução padrão de cobre, 1 g/L; 

 Solução padrão de ferro, 1 g/L; 

 Solução padrão de zinco, 1 g/L; 

 Solução padrão de sódio, 1 g/L; 

 Solução padrão de potássio, 1 g/L; 

 Solução padrão de magnésio, 1 g/L; 

 Solução padrão de manganês, 1 g/L; 

 Solução padrão de sódio, potássio, cobre, ferro, manganês e zinco, 20mg/L; 

 Ácido clorídrico 37% (m/m) ,Prolabo 20252.335, ou equivalente; 

 Ácido clorídrico 6N: Medir, com proveta, 50 mL de ácido clorídrico para um 

balão de 1000 mL que já contenha aproximadamente 400 mL de água. Perfazer o 

volume com água; 

 Ácido nítrico 65-68% (m/m); 

 Solução de ácido nítrico 20% (v/v): Medir, com proveta, 200 mL de ácido nítrico 

para um balão de 1000 mL que já contenha água. Perfazer o volume com água; 

 Cloreto de césio; 

 Solução de cloreto de césio, 100g/L: Pesar 100g de cloreto de césio e dissolver 

para um volume final de 1000 mL com água. 

 

Aparelhos e utensílios: 
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  Material de laoratório de uso corrente e, nomeadamente: 

 Balança analítica, capaz de pesar com a aproximação de 0,1 mg; 

 Cadinhos de cílica; 

 Placa elétrica; 

 Mufla, capaz de manter a temperatura a (500±15ºC); 

 Espetrofotometro de absorção atómica com queimador de ar acetileno; 

 Estufa de secagem, regulada a aproximadamente 100ºC; 

 Micropipetas de volume variável; 

 Pipetas graduadas; 

 Lâmpadas de cátodo oco para a determinação de cálcio, cobre, potássio, ferro, 

zinco e manganês. 

 

Anexo 7: PAFQ.139.5C: Determinação de Cafeína. Método por 

cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC)[36]
 

 

Resumo do processo: 

 

 Diluição da amostra em água. Sempre que necessário, a solução da amostra é 

clarificada com reagentes de Carrez. A cafeína presente na amostra é separada por 

cromatografia líquida de alta eficiência com detetor de UV/Vis. 

 

Reagentes e Soluções: 

 

 Metanol; 

 Mistura Metanol/Água (1+4; v/v); 

 Fase móvel (40 + 60; v/v: metanol + água; 

 Solução padrão de cafeína, 500 mg/L: Pesar, com aproximação de 0,1 mg, 125 

mg de cafeína para um balão volumétrico de 250 mL. Dissolver o composto na solução 

e perfazer o volume com a mesma solução 

 Soluções padrão de trabalho de cafeína (conforme IQ.99.1); 

 Solução de Carrez nº1: Dissolver 15 g de ferrocianeto de potássio 

(K4(Fe(CN)6).3H2O) em água e diluir para 100 mL; 

 Solução de Carrez nº2: Dissolver 30 g de sulfato de zinco (ZnSO4.7H2O) em 

água e diluir para 100 mL. 
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Aparelhos e utensílios: 

 

  Material de laboratório de uso corrente e, nomeadamente: 

 Balança analítica, capaz de pesar com a aproximação de 0,1 mg; 

 Agitador magnético com aquecimento; 

 Sistema de filtração de solventes, com membrana filtrante de 0,45 µm de 

porosidade; 

 Filtros de papel pragueado; 

 Filtros de membrana de 0,45 µm de porosidade, para filtração de amostras; 

 Coluna para HPLC, de fase reversa (RP), com poro de 3 a 10 µm, comprimento 

de 100 a 300 mm e diâmetro de 3 a 5 mm; 

 Equipamento de cromatografia líquida de alta eficiência, equipado com detetor 

de UV que permita leituras a 276 nm, ligado a um sistema de aquisição de dados. 

 

Anexo 8: Exemplo de um relatório de tratamento de informação 

relativo às ações de sensibilização 

 

Relatório - Tratamento de informação 

 

 

Assunto: 

Não cumprimento do registo de controlo da temperatura do frigorífico industrial 152C. 

 

Descrição: 

Não foi realizadoo registo do controlo de temperatura da sonda 121O, referente ao frigorífico 

industrial 152C, desde o dia 2017-11-14. 

 

Análise de causas: 

A analista LP, por lapso, não realizou o registo do controlo de temperatura da sonda 121O, 

referente ao frigorífico industrial 152C. 

Assunto: NC1353 _QUÍMICA_JUN2018 
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Correção:  

Dada a natureza da não conformidade não é possível definir uma correção. 

 

Ação corretiva: 

Sensibilização da analista para o cumprimento do definido no programa de registos do controlo 

bi-diário das temperaturas das sondas referentes a todos os equipamentos de temperatura. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           2017-12-06 

 

Figura 8:Exemplo de um relatório de tratamento de informação relativo às ações de sensibilização. 

 

 

 

 


