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RESUMO
Assim como em outras áreas o ramo das Análises Clínicas passa por transformações
sociais, políticas e mercadológicas. Os atritos com grande redes de laboratórios,
convênios, valores da tabela do SUS, novas legislações e necessidade de
profissionalização dos gestores são fatos que expressam a necessidade de mudança e
readaptação das diretrizes dos pequenos laboratórios para que se mantenham na
disputa de mercado. Este artigo avalia a atual situação dos pequenos laboratórios e
propõem diretrizes para conduzir os gestores a reavaliarem seu modelo de gestão,
bem como a reflexão das novas propostas para o mercado.
PALAVRAS CHAVE: Gestão Laboratorial. Certificação de Qualidade. Laboratórios
no Brasil.
ABSTRACT
As in other areas of the branch Clinical Analysis involves social, political and market.
Frictions with large networks of laboratories, conventions, values on the SUS, new
legislation and the need for professionalization of managers are facts which express
the need for change and rehabilitation guidelines for small laboratories to remain in
contention market. This article assesses the current situation of small laboratories and
propose guidelines for lead managers to reassess its management model and the
reflection of the new proposals for the market
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1. INTRODUÇÃO
Laboratórios de Análises Clínicas (LACs) vem sofrendo transformações
tecnológicas e científicas com o avanço dos métodos de diagnósticos e da medicina,
desta maneira, o desenvolvimento das empresas e do comércio estão estabelecendo
novas formas de conquistar o cliente. Este novo modelo de abordagem e fidelização
dos clientes, faz com que a área médica apresente reflexos desta nova forma de gestão
dos serviços tendo a necessidade de adaptar-se as recentes exigências(7,13,19).
Com toda a disputa de mercado aliada a determinações impostas pelo governo
e convênios, as empresas necessitam reavaliar sua gestão para garantirem a
sobrevivência no mercado. Há tempos a área da saúde vem sofrendo reformas com o
objetivo de melhoria da qualidade no atendimento por meio de normas e resoluções,

intensificação das vistorias sanitárias, porém sem incentivo financeiro por parte do
governo. Na área de Análises Clínicas a situação não é diferente. Cada vez mais há
notoriedade das condições de serviço, e da confiabilidade dos exames, onde
diariamente nos deparamos com a necessidade de uma melhoria ou controle sobre um
determinado processo.
Diante do crescimento de grandes redes laboratoriais, surgimento de
laboratórios públicos e incorporação de redes multinacionais na concorrência pelo
mercado, a sobrevivência de pequenos e tradicionais laboratórios padece de
ameaças(12,13,16).
Este trabalho abrange aspectos da administração laboratorial em tempos
passados na fundação de pequenos laboratórios familiares e a evolução dessa gestão
com as atuais necessidades impostas pelo mercado. Apresenta as principais
legislações destinadas aos laboratórios clínicos, e expressa a realidade das
divergências entre convênios e plano de saúde público.
O objetivo deste artigo é avaliar a atual situação dos LACs de pequeno porte
no país, em relação as condições de gestão e quesitos exigidos pelos órgãos
regulamentadores e planos de saúde, propondo diretrizes para conduzir os gestores a
reavaliarem seus modelos de gestão, orientados em uma proposta de melhoria da
gestão da qualidade dos seus processos e serviços.
2. DESENVOLVIMENTO
2.1 MATERIAIS E MÉTODO
Estudo bibliográfico e em arquivos de periódicos, através de consulta ao site
de órgãos regulamentadores e certificadores.
2.2 ASPECTOS HISTÓRICOS DA ADMINISTRAÇÃO LABORATORIAL
A história dos Laboratórios de Análises Clinicas (LACs), reflete a gestão
laboratorial feita por bioquímicos, proprietários dos próprios laboratórios. Por muitos
anos a administração dos laboratórios era de responsabilidade do bioquímico
responsável pelo laboratório, que absorvia todas as atividades e conciliava as
atividades técnicas na bancada com o serviço administrativo e burocrático do
escritório. As diversas formas de gerir um laboratório eram expressas nas
características da empresa, que evidenciavam e expressavam as características do
gestor, talvez pelo fato de as faculdades de farmácia não preparem o bioquímico para
esta atividade administrativa(12,19). Essas características são ainda mais notórias em

laboratórios familiares, onde os ensinamentos da prática do exercício da profissão
vem sendo passado de pais para filhos e por vezes netos.
Na história da administração, Taylor e Fayol já indicavam o exercício da
divisão das tarefas e a utilização racional de métodos padronizados, bem como a
formalização da estrutura empresarial e adesão de princípios administrativos pelos
gestores e alto escalão(10). Com o passar dos anos e com as necessidades de atender
estas emergentes tendências do mercado, o profissional bioquímico foi buscando
aperfeiçoamento no conhecimento da administração de empresas. Esse fato é
evidenciado hoje pelos inúmeros cursos e atividades de apoio dos conselhos de
farmácia e sociedade de analises clinicas na área de gestão laboratorial(11,19).
Em tempos passados as práticas mercadológicas eram focadas na área técnica,
de onde provinha o maior e mais específico conhecimento dos bioquímicos
administradores. O diferencial mercadológico entre os laboratórios era o tipo de
exame oferecido ou o método de execução de um procedimento. A preocupação com
o serviço diferenciado era em ofertar um exame com exclusividade ou possuir
equipamentos modernos e metodologias diferenciada da concorrência. Com o passar
dos anos, estes fatores já não eram mais exclusivos nem decisivos na escolha por um
laboratório, o que forçou a mudança do perfil administrativo e a busca por novos
diferenciais de mercado (19).
2.3 OS PLANOS DE SAÚDE
O segmento da saúde vinculado os laboratórios de análises clínicas vem
sofrendo mudanças referentes às disputas de mercado. Um elemento decisivo na
construção desse cenário é sem dúvidas a expansão dos planos de saúde privados
(16,19)

. “Esse fenômeno é explicado pelos gestores dos planos como sendo uma melhor

alternativa de assistência à saúde, já que o Sistema Único de Saúde (SUS) não oferece
condições plenas de assistência aos seus usuários, quiçá pela grande procura e a
evolução deles no que diz respeito à qualidade (16).”
“Na década de oitenta, havia cerca de quinze milhões de segurados de planos
de saúde particulares, registrados pela Associação Brasileira de Medicina de Grupo
(ABRAMGE), bem como pela Federação das Cooperativas Médicas (UNIMED).
Esses números revelavam a consolidação das empresas de planos de saúde como
alternativas assistenciais para os trabalhadores especializados, fato esse que ocorreu
inicialmente na Região Sudeste e posteriormente se expandiu para todo o território
brasileiro(16).

Houve a intensificação da comercialização de planos individuais, culminando
com a entrada decisiva de grandes seguradoras no ramo da saúde, a adesão de novos
grupos de trabalhadores à assistência médica supletiva em particular, funcionários
públicos da administração direta, das autarquias e das fundações e a vinculação
inequívoca da assistência privada ao financiamento da assistência médica
suplementar(6,16).
Com o advento supracitado, ocorreu também uma grande procura por parte
das empresas prestadoras de serviço em saúde, notadamente pela progressiva escassez
dos pacientes particulares e crescente deterioração do relacionamento com a área
pública (defasagem acentuada e crescente de preços, glosas, atrasos nos pagamentos,
tetos físicos e financeiros incompatíveis com o volume dos serviços prestados, entre
outros), que não relutaram em compor uma associação forte e firme com as
operadoras de planos de saúde(6).”
“No início da década de noventa, os médicos já registravam uma enorme
dependência das operadoras de planos de saúde, dados esses compilados pela Escola
Nacional de Saúde Pública, apontando que 75 % a 90 % dos médicos declaravam
depender diretamente dos convênios para manter suas atividades em consultório(4).”
2.4 LEGISLAÇÃO
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) encontra-se vinculada
ao Ministério da Saúde (MS) e integra o Sistema Único de Saúde (SUS), absorvendo
seus princípios e diretrizes. Dentre as competências da ANVISA está a coordenação
de todos os setores relacionados a produtos e serviços que possam afetar a saúde da
população brasileira, abrangendo tanto a regulação sanitária quanto a regulação
econômica do mercado(1).
Dentre as regulamentações direcionadas aos LACs, observa-se a preocupação
com a biossegurança e o risco de acidentes na prevenção a saúde pública e o meio
ambiente. Sendo assim em 2004 a ANVISA decreta a Resolução da Diretoria
Colegiada (RDC) no 306 que dispõe sobre o “Regulamento técnico para o
gerenciamento de resíduos de serviço de saúde no Brasil”(1). Esta resolução
responsabiliza os laboratórios pelo gerenciamento e toda destinação final do resíduo
de saúde. Instigando a preocupação com redução de volume dos resíduos infectantes,
a prevenção de acidentes e a atenção com treinamento de pessoal e disponibilização
de informações técnicas escritas.

Contemplando a necessidade de normalizar o funcionamento dos LACS,
levando em conta a relevância da qualidade dos exames laboratoriais para apoio ao
diagnóstico eficaz, em 13 de outubro de 2005 a ANVISA regulamentou a primeira
legislação de vigilância sanitária federal para laboratórios clínicos e postos de coleta.
A RDC 302, que teve por objetivo também, facilitar o monitoramento dos
laboratórios por parte das vigilâncias estaduais e municipais(1).
A RDC nº 302/2005, que "dispõe sobre Regulamento Técnico para
funcionamento de Laboratórios Clínicos no Brasil", garante a qualidade dos exames e
a diminuição dos riscos inerentes aos processos de trabalho desses serviços de saúde.
Ela estabelece condições de infra estrutura, organização, processos operacionais,
segurança dos funcionários, gerenciamento de resíduos, calibração de equipamentos e
aparelhos, controle de qualidade e obriga a participação dos laboratórios clínicos em
ensaio de proficiência para todos os exames realizados em sua rotina(1).
Em 2008, foi deliberado a Norma Regulamentadora (NR) 32 que dispõem
sobre a Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde, tendo por finalidade
estabelecer as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à
segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, considerando-se o risco
(1)

biológico e a probabilidade da exposição ocupacional a agentes biológicos .
Em 25 de novembro de 2011 a ANVISA sanciona a resolução RDC 63 que
dispõe sobre os Requisitos de Boas Prática de Funcionamento para os serviços de
saúde. Esta resolução obriga os estabelecimentos de saúde a utilizarem uma
ferramenta de gerenciamento da garantia da qualidade, abrangendo as boas práticas de
funcionamento, além de requerer a atenção com a saúde de seus funcionários e
atenção pós atendimento aos seus clientes e usuários do serviço(1).
2.5 CERTIFICAÇÃO DE QUALIDADE
A qualidade tem sua história iniciada próximo a evolução industrial com a
indústria de armamentos, com a necessidade de vistoria dos equipamentos a fim de
evitar a comercialização dos produtos defeituosos(10,19). Logo essa prática torna-se
comum em outros segmentos inspecionando-se matérias-primas e equipamentos.
Na área da saúde, não é diferente, dentre as principais imposições do mercado,
tornou-se necessário adaptar o produto ou serviço as necessidades e expectativas do
cliente. Assim, os laboratórios passaram a buscar maneiras de adaptarem-se a
realidade, reconsiderando valores e reavaliando seus modelos de gestão.

“Atualmente, as exigências da qualidade são tidas como atributos essenciais a
sobrevivência das organizações no mercado, com ênfase na satisfação do cliente”(22).
Com a evidência da extrema

necessidade de agradar o cliente externo,

observa-se a dependência do cliente interno (ou colaboradores internos), por terem
contato direto com o cliente externo e na satisfação destes colaboradores com o
ambiente de trabalho, surgindo assim o Endomarketing. Endomarketing é um
instrumento que completa o marketing de uma organização, mobilizando seu público
interno a aprimorar a cultura interna para prestar um bom serviço(2). Através do
endomarketing, é possível envolver todos os colaboradores e evidenciar a influência
direta deles no produto final.
Com toda a globalização e mudança do perfil de clientes e mercado, novos
termos

aparecem

no

contexto

da

organização

como

“benchmarking”,

“empowerment”, “downsizing”(10).
Benchmarking é definido como o ato de comparar sistematicamente
informações ou ainda um padrão de referencia pelo qual outros podem ser medidos ou
julgados(3).
A prática do Benchmarking permite avaliar o desempenho de todos os
processos e acompanhar os dados obtidos com serviços ou valores de referencia(10).
Na realidade dos LACs, é possível avaliar todos os processos desde o atendimento do
cliente até a entrega dos resultados dos exames, uma ferramenta para mensurar esse
desempenho é o uso dos indicadores de desempenho, ou indicadores laboratoriais.
A preocupação com a qualidade dos serviços em todos os processos ou em
todas as fazes de produção faz-se admitir que a variabilidade do produto depende das
variações advindas de matéria prima, manuseio, máquinas e operadores. Com isso
surge o processo de avaliação da qualidade por amostragem(13,18).
As instituições certificadoras de qualidade fornecem padrões e orientações
seguras e confiáveis para que se possa servir como referencia para os processos, onde
se possa comparar com segurança o dados obtidos das avaliações de qualidade(17,20,21).
Havendo necessidade de padronização e confiança na equiparação dos dados e
resultados de avaliações de processos, surgiu em 1924 o Programa de Padronização
Hospitalar (PPH) criado pelo Colégio Americano de Cirurgiões, onde era descritos a
formação do corpo clinico, o exercício da profissão medica, e eram descritos todos os
procedimentos de preenchimento de prontuário, solicitações de exames, condições
para alta, diagnóstico e tratamento(7).

Em 1930 surge no Brasil a Ficha de Inquérito Hospitalar (FIH) criada em São
Paulo por Odair Pedroso, para a Comissão de Assistência Hospitalar do MS. A FIH
determinava padrões mínimos de organização para vários serviços e setores do
hospital(7).
Com o objetivo de unificar os padrões industriais, delegados de 25 países
reuniram-se em Londres em 1946 e formaram a organização International
Organization for Standardization (ISO). Essa organização, com o passar dos anos,
tornou-se a maior desenvolvedora de normas e especificações de produtos e serviços,
ajudando a tornar os processos mais eficientes e eficazes vindo a influenciar e
direcionar também, as diretrizes de qualidade no Brasil(11).
Em 1976 a Sociedade Brasileira de Análises Clínicas (SBAC) cria o Programa
Nacional de Controle de Qualidade (PNCQ) com o objetivo de pesquisar, preparar,
comprar e distribuir material de controle, receber, processar, avaliar e expedir
resultado do desempenho dos LACs que voluntariamente participassem do
programa(20,21).
Em seguida, no ano de 1977 através de uma parceria com uma empresa, a
Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial (SBPC/ML) criou
um programa de controle externo da qualidade com o objetivo de avaliar a
proficiência dos laboratórios clínicos para os exames realizados(17).
Por volta de 1985 a Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Organização
Pan-Americana da Saúde (OPAS) desenvolvem o Manual de Padrões de Acreditação
para a América Latina. Assim, em 1997 o Ministério da Saúde (MS) instaura uma
comissão nacional formada por especialistas, para instituir o modelo brasileiro de
acreditação(1,7).
Seguidamente, foram elaboradas normas básicas para o processo de
acreditação, como o credenciamento de organizações acreditadoras, quesitos para a
qualificação e capacitação de avaliadores, código de ética e programa brasileiro de
acreditação hospitalar(14).
A preocupação com a qualidade dos LACs do Brasil, fez com que em 1997 a
SBAC criasse seu Departamento de Inspeção e Credenciamento da Qualidade, com o
objetivo de desenvolver, implantar e operacionalizar a Acreditação de Laboratórios
Clínicos e Organizações Prestadoras de Serviços de Saúde (OPSS), dentro de normas
nacionais e internacionais de qualidade, expedindo certificado de acreditação para
aqueles que cumprirem as exigências da qualidade estabelecidas nessas normas(21).

Em 1998 a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial
(SBPC/ML) criou o Programa de Acreditação de Laboratórios Clínicos (PALC). Este
programa realiza auditorias através de profissionais com conhecimento e vivencia na
área laboratorial o que permite a troca de experiências entre auditor e auditado. Após
a avaliação de documentação é concedido ao laboratório o certificado de
acreditação(17).
“A ideia da acreditação, foi a elaboração de uma ferramenta que permitisse
avaliar os perigos e ameaças em ambientes hospitalares com o objetivo de resguardar
a segurança do profissional que executava estes serviços. Comumente é apresentada
como dispositivo que concede e viabiliza uma produção de qualidade nos hospitais e
serviços de saúde”(12).
“Observa-se na literatura o entendimento de que a acreditação é uma
ordenação de regras que permite fácil compreensão por utilizar linguagem médica.
Preconiza o fazer tarefas já conhecidas, porém que seja sempre feito da mesma forma,
e que seja documentado, com procedimentos descritos e de fácil acesso a todos. O
processo é orientado para uma ótima organização, com procedimentos padronizados
possibilitando a criação de indicadores de comparação e determina o registro escrito
de todas as políticas e condutas da instituição que requereu o processo”(9).
Visando a implementação de um processo permanente de melhoria contínua, e
o incentivo dos serviços para alcançarem os padrões mais elevados de qualidade, a
Organização Nacional de Acreditação (ONA) é criada em 1999, sendo oficializada
em 2001 pelo MS. A ONA foi a instituição responsável pela divulgação e
continuidade do Programa Brasileiro de Acreditação Hospitalar(14,15).
A Anvisa legaliza em 2002 o Sistema Brasileiro de Acreditação por meio da
Resolução no 921/02, onde estabeleceu convênio com a ONA, buscando apoio técnico
e para o treinamento de pessoal(1).
3. SITUAÇÃO ATUAL
Diversas transformações políticas, sociais e mercadológicas modificaram o
segmento dos negócios na área análises clínicas. É possível perceber a necessidade de
profissionalização dos gestores, o aumento das exigências e percepção dos clientes,
grandes laboratórios surgindo e tomando espaço no mercado, eliminando pequenos
laboratórios, influências politicas e complicações com planos de saúde e provedores
de receitas. O registro mais expressivo de todas essas mudanças é a ruptura de

laboratórios com o sistema público de saúde, onde os laboratórios deixaram de
atender usuários do SUS após extenuantes lutas para aumentar os honorários pagos
pelos serviços.
A oferta de maior número de exames ou utilização de um método de análise
não é mais determinante para escolha de um laboratório, as facilidades de acesso aos
equipamentos analisadores, aquisição de kits diagnóstico, e a utilização dos serviços
de laboratórios de apoio já permitem a paridade entre os laboratórios. A evolução dos
laboratórios, é resultado do surgimento de novos equipamentos, da célere
transformação da tecnologia laboratorial, do progresso da informática, da inserção de
métodos, que eram restritos a laboratórios de pesquisa, nas rotinas laboratoriais, além
da associação entre empresas e laboratórios como também pela compra de pequenos
laboratórios por redes de grande porte. Com todos esses elementos, na procura de
maior excelência do processo produtivo, torna-se obrigatório a profissionalização dos
gestores e administradores do laboratório.
Existem ainda muitos laboratórios em gestão de regime familiar, porém,
buscando a profissionalização dos gestores, com a percepção da necessidade da
capacitação e treinamento para ocupar um cargo ou função, não mais apenas por
“grau de parentesco”, estando cientes da consciência de que um laboratório com
gestores descapacitados desqualifica o laboratório para disputa de mercado.
Assim, diante da situação dos laboratórios, frente a estabilidade financeira, é
preciso refletir e repensar os rumos dos laboratórios, nesse contexto a atual orientação
do mercado, é mudar o antigo foco, e direcionar o serviço visando o mercado, na
percepção do cliente, tendo o serviço voltado a atender a expectativa e as
necessidades, bem como a exigências destes clientes.
A maior parte dos provedores de receitas para os laboratórios (médicos), são
dependentes ou trabalham através de planos de saúde privado. Algumas empresas de
planos de saúde que tinham por finalidade apenas a venda do plano, hoje possuem
laboratório próprio e atuam na disputa de mercado, tornam-se um dos maiores
concorrentes de seus prestadores de serviço. A principal fonte de atrito com os planos
de saúde é em relação ao valor pago pela realização dos exames. Muitos planos se
baseiam na tabela de valores paga pelo SUS para não reajustar seus valores, na
execução dos mesmos exames do plano público. Nessa situação, os laboratórios são
“castigados”, sendo oprimidos, de um lado pelo valor pago pelo serviço prestado de
outro lado pela diminuição de clientes (muitos usuários utilizam o laboratório do

próprio plano), e ainda pela coação direcionada a classe médica, onde os clínicos
tendem a direcionar seus pacientes para o laboratório do plano, que é o mesmo que o
cliente usa, e que o médico é credenciado, tirando a liberdade de escolha do usuário
do plano de saúde.
Quanto ao serviço público de saúde, existem cidades com pequenos
laboratórios públicos municipais, construídos com alto

investimento, com

instrumentos modernos e aquisição de analisadores de alto nível tecnológico,
tornando-se também mais um concorrente para os laboratórios tradicionais de
pequenas cidades, não contribuindo para o crescimento da economia local, por vezes
com excesso de investimento desnecessário e que enfraquece seus prestadores de
serviço, os laboratórios privados. Constata-se também a estagnação da tabela de
valores dos honorários, a mais de 14 anos sem aumento, e sem constatação (de fato)
de previsão de reajuste. A consequência mais evidente desta situação é a quebra de
contrato de alguns laboratórios com o sistema público de saúde. Nesse sentido os
laboratórios sofrem exigências para melhoria da prestação do serviço, porém sem
incentivos e sem auxílio financeiro para os investimentos necessários à adaptação
exigida pelo governo.
Temos que levar em consideração a influencia política na gestão da saúde e na
aplicação dos sistemas de qualidade além das forças que direcionam os objetivos
destes em benefícios distintos. Com a criação de requisitos e critérios de avaliação,
torna-se maior a cobrança das vigilâncias sanitárias já que os padrões e normas já
estão definidos, tornando plausível a aplicação de multas e autuações, bem como a
rescisão do alvará sanitário. Independente dos objetivos da criação das certificações
de qualidade, sejam elas comerciais, políticas ou fiscais, os laboratórios são
submetidos a leis e regulamentações que devem ser obedecidas, segundo a legislação
vigente imposta pelo atual governo.
A última resolução publicada, destinada para laboratórios clínicos, RDC 63,
determina regras de controle de qualidade e obriga a execução da gestão da qualidade
em laboratórios públicos e privados. Dentre os prós e contras frente a obrigatoriedade
da implantação de um sistema de gestão da qualidade, há registros de que até
novembro de 2012 , 277 laboratórios (incluindo laboratórios de citologia e patologia)
estão acreditados no Brasil. Sendo que 48 são acreditados pela ONA, 125 pelo DICQ
da SBAC, e 104 pelo PALC da SBPC/ML(15,17,20).

A origem mundial da acreditação vem baseada na acreditação americana, que
tem natureza de adesão voluntária. Este perfil de adesão depende diretamente da
intensidade de comprometimento dos governos e dos amparos financeiros(9).
Todos os aspectos da acreditação alteram conforme os interesses dos
envolvidos no sistema, e usualmente as reformas nos serviços de saúde no Brasil, são
comandadas por ações políticas e dirigidas por forças que persuadirão o modelo a ser
implantado, independente do objetivo destas reformas(8).
Apesar de se pregar a sustentabilidade e independência, a forma de instigar a
adesão a implantação de sistemas de gestão da qualidade, é via regulação ou
legislação, que já é de fato, obrigatório no Brasil, através da RDC n.63. Necessário ou
não, é um fator que tende a melhorar a qualidade dos serviços de saúde no país,
inclusive o serviço público.
Obter a acreditação pelo mero fato de ter a certificação é um comportamento
oportunista, mas que visa vantagens de mercado, e é um diferencial entre a prestação
de serviços laboratoriais, principalmente quando se compete em ofertar serviços para
uma empresa certificada pela ISO, por exemplo. Nesse caso, empresas certificadas
por um selo de qualidade, devem selecionar seus prestadores de serviço, que também
devem possuir uma certificação de qualidade. Devemos observar a acreditação como
uma oportunidade, já que para laboratórios que visam crescimento e desenvolvimento
com excelência não possuem outro caminho a não ser investir em qualidade.
A certificação do laboratório através de um sistema de gestão da qualidade
consiste em avaliar o cumprimento de requisitos pré-estabelecidos pelo laboratório
participante. Os itens que devem ser cumpridos abrangem desde a estrutura
organizacional, documentação da área administrativa, até atendimento ao cliente,
procedimentos de análise, e organização de registros. Envolve também o plano de
gerenciamento de resíduos (exigido pela ANVISA) como também outras legislações.
Adotar e implantar um sistema de qualidade, mesmo que não se vise uma
acreditação, traz benefícios e garante a melhoria do atendimento e do serviço
prestado, já que vem de encontro ao objetivo das empresas que é aumentar a clientela,
fidelizar seus clientes e ter maior lucro. Assim, cumprindo os itens estipulados pelos
programas de qualidade, o gestor do laboratório terá parâmetros para a melhoria do
seu serviço e aumento do potencial de competência no mercado de seu laboratório.
4. CONCLUSÃO

Concluímos portanto que gerir através de um programa de gestão da qualidade
é o caminho para o laboratório se manter no mercado, o não cumprimento de normas
de qualidade perceptíveis pelo cliente influenciará na futura decisão e escolha por um
laboratório clínico.
A implantação de um sistema de gestão da qualidade gera maior segurança na
execução e liberação de resultados(5). O não cumprimento desta resolução reflete a
possibilidade de multas e problemas com vigilância sanitária, sendo que não possuir
uma certificação de qualidade pode excluir o laboratório do mercado na disputa por
licitações, credenciamento por planos de saúde e prestação de serviços para empresas
que já estão certificadas.
O certificado de qualidade é a comprovação da execução das tarefas com o grau
mínimo de exigência de qualidade dentro dos requisitos mínimos laboratoriais.
Por fim, sendo ou não, socialmente ou politicamente correto, a gestão da qualidade
nos laboratórios clínicos é obrigatória no brasil, tanto para laboratórios públicos como
para

laboratórios

privados.

A fiscalização

do

cumprimento

desta norma

regulamentadora cabe a vigilância sanitária, que não deve favorecer e nem fechar os
olhos para irregularidades no serviço público.
Independente de interesses e benefícios de terceiros em cima dos lucros com a
acreditação, essa ferramenta de gestão e reformulação da cultura e processo
organizacional traz benefícios na praticidade da gestão. Traz a total possibilidade de
tornar conhecido fatos até então despercebidos ou obscuros para os gestores.
Caminhamos para uma nova era nos serviços de saúde no Brasil, onde a perfeição é
exigida, pelos clientes ou pelo governo, a disputa pelo mercado aumenta na
competitividade, e na sobrevivência diante de grandes laboratórios que vem
extinguindo os menores.
Na luta pela sobrevivência, pequenos laboratórios devem profissionalizar seus
gestores, qualificar sua mão de obra, e garantir seu mercado fidelizando seus clientes,
tendo-os como foco e principal motivo da realização do serviço.
A redução de custos é a principal necessidade imediata, medidas como utilização de
compras coletivas (junto com outros laboratórios, ou através dos laboratórios de
apoio), compras programadas (compras anuais previamente combinadas com as
distribuidoras mediante descontos), terceirização de exames que possuem custo mais
elevado e baixa rotina, avaliação de custo x beneficio entre compra e comodato de
equipamentos são medidas que podem auxiliar na redução dos custos do laboratório.

Por fim, lutar pela união e não extinção dos laboratórios de pequeno porte, através
da união dos profissionais e dos conselhos federais a fim de contribuírem para o
crescimento dos pequenos e não soberania e domino exclusivo dos grandes. Cabe aos
laboratórios, lutarem pela representatividade consciente da classe nas decisões
políticas e de influencia na área laboratorial.
4.
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