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1. OBJETIVOS 

 Os laboratórios participantes devem realizar o ensaio de contagem de estafilococus coagulase 

positiva em leite utilizando metodologia analítica empregada na rotina; 

 Avaliar o desempenho de laboratórios para o ensaio proposto; 

 Propiciar subsídios aos laboratórios para a identificação e solução de problemas. 

 
2. PARTICIPAÇÃO 

Poderá participar deste ensaio de proficiência qualquer laboratório que analise estafilococos coagulase 

positiva em alimentos. O custo de participação no Ensaio de Proficiência da rodada MIB 35/19 é de R$ 

550,00 e esta será ofertada para 60 (Sessenta) laboratórios, sendo 20 destas vagas destinadas aos 

Laboratórios Centrais de Saúde Pública (LACEN) e laboratórios estrangeiros pertencentes à Rede 

Interamericana de Laboratórios de Análises de Alimentos (RILAA). 

Para se inscrever na rodada, o laboratório deverá baixar o “Formulário de Participação” na página do 

INCQS, preencher, assinar e enviá-lo, depois de digitalizado, por e-mail, à coordenação do EP, junto 

com o comprovante de pagamento.  

As inscrições poderão ser feitas até a data estipulada no cronograma da rodada e os Laboratórios 

Centrais de Saúde Pública estão isentos do custo de participação. 

Os dados para o pagamento são os seguintes: 

Banco do Brasil Agência: 2234-9 Conta corrente: 9111-1 

FIOTEC - Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde  

 
CNPJ: 02.385.669/0001-74    

CONSIDERAÇÕES: 

1. O pagamento e a confirmação do mesmo poderão ser feitos até dois dias uteis antes do envio do 

item de ensaio. Caso isso não ocorra, o laboratório será EXCLUÍDO da rodada, independentemente 

do envio do formulário de participação. 

2. Se o número de LACENS e Laboratórios RILAA inscritos forem superiores ao estipulado, a COR 

priorizará laboratórios acreditados, tendo como segundo critério a data da inscrição. A acreditação 

considerada será aquela obtida segundo a norma ISO/IEC 17025 referente ao ensaio desta rodada. 

3. Caso existam mais de 60 inscrições e disponibilidade de itens de ensaio, a COR poderá estender o 

número de participantes na rodada. 

 
3. CERTIFICADO 

Serão fornecidos certificados a todos os laboratórios participantes, com seus respectivos códigos de 

identificação na rodada. 

 

 

 

 

http://www.incqs.fiocruz.br/ep
http://www.incqs.fiocruz.br/ep
mailto:ensaio.proficiencia@incqs.fiocruz.br
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4. DOCUMENTOS DO PROGRAMA 

Os seguintes documentos estarão disponíveis na página do INCQS (www.incqs.fiocruz.br/ep): 

1. Formulário de Participação; 

2. Formulário de Recebimento do Item de Ensaio; e 

3. Instruções para Armazenamento e Preparo dos Itens de Ensaio. 

 

5. ITEM DE ENSAIO 

Serão enviados 02 (dois) itens de ensaio para cada laboratório participante, com cerca de 0,100 ± 0,005 

g de leite liofilizado contendo estafilococos coagulase positiva. 

 
6. DISTRIBUIÇÃO DOS ITENS DE ENSAIO  

Os itens de ensaio serão distribuídos aos participantes em frascos devidamente identificados e serão 

enviados embalados com material adequado para manter a integridade do conteúdo durante o 

transporte. 

Estes deverão ser manuseados segundo o procedimento descrito nas “Instruções para Armazenamento 

e Preparo da Amostra”. 

A coordenação do programa será responsável pelo envio dos itens de ensaio. Os laboratórios brasileiros 

deverão recebê-la em prazo não superior a 72 horas após a data de envio estipulada no cronograma; 

caso isto não ocorra, deverão entrar em contato com a Coordenação. Laboratórios internacionais 

deverão fornecer um serviço de courrier. 

 

7. RECEBIMENTO DOS ITENS DE ENSAIO 

Quando do recebimento dos itens de ensaio, estes deverão ser inspecionados e as informações 

registradas no “Formulário de Recebimento de Item de Ensaio”. Depois de preenchido e assinado, este 

deverá ser enviado por fax (+ 55 21 2290-0915) ou, depois de digitalizado, por e-mail 

(ensaio.proficiencia@incqs.fiocruz.br) à coordenação do EP até a data estipulada no cronograma. 

No caso de haver qualquer ocorrência que possa inviabilizar a execução do ensaio, a Coordenação do 

EP providenciará um novo envio de itens de ensaio. Caso o laboratório não envie nenhuma 

informação sobre as condições de recebimento, a Coordenação do EP irá considerar que os itens 

de ensaio chegaram em condições adequadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

file://///dcva/depto/DIR/PROFICIENCIA/EP/2014/EP%20AGR%2009_14/Antes%20do%20Envio%20Amostra/Protocolo/www.incqs.fiocruz.br/ep
mailto:ensaio.proficiencia@incqs.fiocruz.br
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8. CRONOGRAMA 

Início das Inscrições  29/07/2019 

Finalização das Inscrições 23/08/2019 

Envio do Item de Ensaio  10/09/2019 

Disponibilização no Site dos Formulários e Envio do Código de Participação Até 11/09/2019 

Confirmação do Recebimento dos Itens de Ensaio por parte dos Laboratórios 

Participantes 
Até 13/09/2019 

Data Final da Recepção dos Resultados dos Participantes 11/10/2019 

Envio Eletrônico do Relatório Preliminar aos Participantes Até 11/11/2019 

Prazo Final: Considerações Sobre o Relatório Preliminar Até 15/11/2019 

Relatório Final nos Sites do INCQS e Envio do Certificado de Participação EP  A partir 25/11/2019 

 
9. METODOLOGIA DE ANÁLISE UTILIZADA PELOS LABORATÓRIOS PARTICIPANTES 

Os laboratórios participantes deste ensaio de proficiência deverão utilizar, para a contagem de 

estafilococus coagulase positiva em leite, a metodologia analítica utilizada na rotina de seu laboratório. 

Os resultados deverão ser expressos em Número de Unidades Formadoras de Colônias em 1 grama de 

amostra (UFC. g-1) ou Número Mais Provável em 1 grama de amostra (NMP. g-1) de estafilococus 

coagulase positiva. 

 
10. REGISTRO DAS MEDIÇÕES E ENVIO DOS RESULTADOS 

Os laboratórios deverão fazer os registros das medições num arquivo Excel denominado “Formulário de 

Registro de Resultados”. Este arquivo será enviado aos laboratórios participantes, a partir da data 

estipulada no cronograma. 

Muito cuidado no preenchimento deste formulário de resultados. A correta informação dos dados 

é parte do Ensaio de Proficiência. Até a data limite estipulada no protocolo alterações são permitidas 

pelo envio de um novo “Formulário de Registro de Resultados”. Após esta data o laboratório será 

avaliado tão somente pelos resultados informados e não serão aceitas modificações de nenhuma 

espécie. O não preenchimento de informações importantes para a correta avaliação por parte da 

comissão pode prejudicar a análise do laboratório. 

Em caso de dúvida entrar em contato com a coordenação do EP. O arquivo deverá ser enviado à 

coordenação do EP através do e-mail ensaio.proficiencia@incqs.fiocruz.br até a data estipulada no 

cronograma. 

O INCQS não se responsabilizará por formulários de registro de resultados não recebidos por 

fatores de ordem técnica dos computadores que impossibilitem a transferência dos dados, falhas 

de comunicação ou congestionamento das linhas de transmissão de dados. 

 
11. TESTE DE HOMOGENEIDADE E ESTABILIDADE 

Anterior ao envio aos laboratórios inscritos para participação na rodada a amostra será testada quanto 

à sua homogeneidade. Para tal, um número de itens de ensaio representantes do lote como um todo, 

serão aleatoriamente separados e analisados em duplicata. A verificação estatística da homogeneidade 

será feita segundo procedimento recomendado no Protocolo Harmonizado (Thompson, Ellison e Wood 

2006). 

mailto:ensaio.proficiencia@incqs.fiocruz.br
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A estabilidade dos itens de ensaio quanto a concentração dos microorganismos nele presente, será 

testada periodicamente após o preparo dos itens de ensaio até após a data limite de envio dos resultados 

pelos laboratórios participantes, estabelecida no cronograma da rodada. A verificação estatística da 

estabilidade será feita segundo procedimento recomendado na ABNT ISO Guia 35, que utiliza a análise 

de resíduos da regressão linear, método este considerado mais apropriado para o ensaio em questão. 

Caso seja detectado, ao longo da rodada, que a amostra não se encontra suficientemente homogênea 

ou estável para o propósito do ensaio de proficiência, o EP poderá ser cancelado e os participantes 

serão imediatamente comunicados e uma nova data para a realização da rodada será estabelecida. 

 
12. VALOR DESIGNADO (x*), INCERTEZA DO VD (ux*) E DESVIO PADRÃO ALVO (s*) 

Os resultados quantitativos reportados pelos laboratórios, independente da metodologia de análise 

utilizada, serão utilizados para a determinação do valor designado (VD), da incerteza do VD, do desvio 

padrão alvo (DPA) e no cálculo do desempenho dos resultados através de estatística robusta segundo 

a Norma ISO 13528. 

Critérios para o Ensaio de Proficiência: 

1. Os resultados dos laboratórios somente serão utilizados para o cálculo do valor designado 

através da média robusta e do desvio padrão alvo, quando todas as informações relativas à 

obtenção do resultado final da planilha “Registro dos Resultados” forem preenchidas; 

2. Erros grosseiros nos resultados enviados pelos laboratórios não serão considerados para o 

cálculo do valor designado. Estes compreendem, mas não se limitam a: erro na conversão para 

notação científica, erro no fator de diluição, entre outros. Estes resultados só poderão ser 

descartados após concordância do Comitê Técnico, já que estão associados à metodologia 

analítica; 

3. Será considerado que convergiu o x* caso os valores variem após a terceira casa decimal; 

4. Caso o valor da ux* seja maior que o esperado, esta será somada ao desvio padrão alvo na 

avaliação dos laboratórios;  

5. O valor designado só será calculado através da análise robusta, caso existam, pelo menos, 10 

(dez) resultados válidos; 

6. O desvio padrão alvo, calculado pela estatística robusta, para este MIB não poderá exceder 0,25 

log UFC.g-1 ou NMP.g-1. Caso isto ocorra será adotado este limite como DPA. 

 

13. ANÁLISE DO DESEMPENHO DOS LABORATÓRIOS 

Para a análise do desempenho dos laboratórios, o Índice z será calculado, representando uma medida 

da distância relativa do laboratório em relação ao valor designado. 

O Índice z é definido na equação (Equação 1) abaixo. 

*

*

s

xx
z i          (1) 

Onde xi representa o valor do laboratório participante, x* representa o valor designado e s*, o desvio 

padrão alvo. 
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A interpretação do Índice z é apresentada a seguir: 

| z |  2  Desempenho Satisfatório 

2  | z |  3  Desempenho Questionável 

| z |  3  Desempenho Insatisfatório 

 

Critérios para o Ensaio de Proficiência: 

1. Todos os resultados numéricos reportados pelos laboratórios serão avaliados, 

independentemente de serem aberrantes ou de terem entrado para o cálculo do x* e do s*; 

2. O resultado do índice z reportado no relatório será dado somente com uma casa decimal depois 

da vírgula, (truncados); 

3. Resultados quantitativos não numéricos, como por exemplo, “menor que” ou “maior que”, serão 

avaliados qualitativamente para fins de estatística final, porém não serão considerados na 

avaliação individual; e 

4. Os resultados dos laboratórios serão apresentados em forma de tabela, de gráficos de índice z 

e de dispersão de resultados. 

 

14. COLUSÃO E FALSIFICAÇÃO 

Para minimizar a possibilidade de colusão, somente na divulgação do relatório será tornada pública a 

lista de laboratórios inscritos. 

Para minimizar problemas de falsificação de resultados, serão solicitadas aos laboratórios participantes 

informações sobre a metodologia utilizada para comprovação da rastreabilidade do resultado final. 

Caso haja a suspeita de conluio ou falsificação por parte dos laboratórios participantes, os mesmos terão 

a oportunidade de se explicar antes de ser tomada qualquer decisão. Caso seja realmente evidenciado 

conluio e/ou falsificação, o laboratório será excluído e estará impedido de participar de EP organizados 

pelo INCQS nos 2 (dois) anos subsequentes. 

 

15. RELATÓRIO 

A Coordenação da rodada irá elaborar o relatório preliminar e final do Ensaio de Proficiência. Na data 

estipulada no cronograma, os laboratórios participantes receberão o relatório preliminar do ensaio e 

terão até a data estipulada no cronograma para enviarem suas considerações (sugestões, dúvidas, etc.) 

à coordenação deste ensaio por correio eletrônico, para o endereço 

ensaio.proficiencia@incqs.fiocruz.br. As considerações serão avaliadas pelo comitê técnico e, quando 

consideradas pertinentes, serão incorporadas ao relatório final. 

O relatório final será emitido pelo Instituto Nacional de Controle da Qualidade em Saúde – INCQS e 

divulgado na página da internet (www.incqs.fiocruz.br/ep) na data estipulada no cronograma. 

Este relatório conterá informações como: 

 Nome e contato do provedor (INCQS) e do(s) coordenador(es); 

 Nome e função da pessoa que autoriza a emissão do relatório; 

file://///dcva/depto/DIR/PROFICIENCIA/EP/2014/EP%20AGR%2009_14/Antes%20do%20Envio%20Amostra/Protocolo/www.incqs.fiocruz.br/ep
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 Data de emissão do relatório, número de páginas e indicação clara do final do relatório; 

 Informações sobre a extensão na qual os resultados apresentados são confidenciais; 

 Número do relatório e identificação clara do código da rodada; 

 Descrição precisa dos itens de ensaio utilizados, incluindo detalhes acerca do preparo e dos estudos 

de homogeneidade e estabilidade; 

 Resultados dos laboratórios participantes (codificado); 

 Sumário estatístico, incluindo os valores designados e faixa aceitável de resultados; 

 Procedimentos utilizados para estabelecer os valores designados; 

 Procedimentos utilizados para estabelecer o desvio padrão alvo ou outro critério de avaliação; 

 Comentários do desempenho dos participantes pela Comissão Organizadora da Rodada; 

 Procedimentos utilizados para análise estatística dos resultados; 

 Recomendação sobre a interpretação estatística dos resultados; 

 Comentários e recomendações baseados nos objetivos da rodada do ensaio de proficiência; e 

 Conclusões. 

 
16. CONFIDENCIALIDADE 

Os resultados do Ensaio de Proficiência serão confidenciais, isto é, cada laboratório será identificado 

por um código individual que será informado apenas ao responsável pela participação do laboratório no 

Ensaio de Proficiência. Os resultados poderão ser utilizados em trabalhos e publicações pelo INCQS 

respeitando-se a confidencialidade dos laboratórios. O laboratório participante receberá, via correio 

eletrônico, o seu código de identificação correspondente à sua participação neste ensaio. 

 
17. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

Informações adicionais a respeito do ensaio de proficiência podem ser obtidas através do e-mail: 

ensaio.proficiencia@incqs.fiocruz.br ou do telefone +55 21 3865-5127. 

 

18. MODIFICAÇÃO EM RELAÇÃO À VERSÃO ANTERIOR 

Corrigido o critério para participação dos laboratórios (item 2 deste protocolo). 
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