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A ABNT ISO IEC 17043:2011
Especifica requisitos gerais para a competência de provedores de ensaio de proficiência e para o desenvolvimento e
operação de programas de ensaio de proficiência. Estes requisitos gerais se aplicam a todos os tipos de programas
de ensaios de proficiência e podem ser utilizados como base para requisitos técnicos específicos em campos
específicos de aplicação.

CONCEITOS
Valor designado: valor atribuído a uma propriedade específica de um item de ensaio de proficiência.

Coordenador: um ou mais indivíduos com responsabilidade para organizar e gerenciar todas as atividades envolvidas
na operação de um programa de ensaio de proficiência.

Cliente: organização ou pessoa para a qual um programa de ensaio de proficiência é fornecido através de um
contrato.

CONCEITOS
Comparação interlaboratorial: organização, desempenho e avaliação de medições ou ensaios nos mesmos ou em
itens similares por dois ou mais laboratórios, de acordo com as condições predeterminadas.

Valor discrepante (outlier): observação em um conjunto de dados que parece ser incompatível com o restante deste

conjunto de dados.

CONCEITOS
Ensaio de proficiência: avaliação do desempenho do participante contra critérios pré-estabelecidos por meio de
comparações interlaboratoriais.

a) programa quantitativo – onde o objetivo é quantificar um ou mais mensurandos do item de ensaio de
proficiência;

b) programa qualitativo – onde o objetivo é identificar ou descrever uma ou mais características do item de ensaio
de proficiência;

CONCEITOS
c) programa sequencial – onde um ou mais itens de ensaio de proficiência são distribuídos sequencialmente para
ensaio ou medição e são devolvidos ao provedor do ensaio de proficiência a intervalos;

d) programa simultâneo – onde os itens de ensaio de proficiência são distribuídos para ensaio ou medição
concomitante em um período de tempo definido;

e) exercício único –onde itens de ensaio de proficiência são fornecidos em uma única ocasião;

CONCEITOS
f) programa contínuo – onde os itens de ensaio de proficiência são fornecidos a intervalos regulares;
g) amostragem – onde são tomadas amostras para análise subsequente; e,

h) interpretação e transformação de dados – onde conjuntos de dados ou outras informações são fornecidas e a
informação é processada para fornecer uma interpretação (ou outro resultado).

Item de ensaio de proficiência: amostra, produto, artefato, material de referência, equipamento, padrão, conjunto

de dados ou outra informação utilizada pelo ensaio de proficiência.

CONCEITOS
Provedor de ensaio de proficiência: organização que se responsabiliza por todas as tarefas no desenvolvimento e na
operação de um programa de ensaio de proficiência.

Rodada de ensaio de proficiência: uma sequência completa de distribuição de itens de ensaio de proficiência, a
avaliação e o relato de resultados para os participantes.
Subcontratado: organização ou indivíduo que tem compromisso com o provedor de ensaio de proficiência para
desempenhar atividades especificadas nesta Norma e que afetam a qualidade do programa de ensaio de

proficiência.

CONCEITOS
Rastreabilidade metrológica: propriedade de um resultado de medição pela qual tal resultado pode ser relacionado
a uma referência através de uma cadeia ininterrupta e documentada de calibrações, cada um contribuindo para a

incerteza de medição.

Incerteza de medição: Parâmetro não negativo que caracteriza a dispersão dos valores atribuídos a um mensurando,
com base nas informações utilizadas.

CONCEITOS
Programa de ensaio de proficiência : ensaio de proficiência projetado e operado para uma ou mais rodadas de uma
área específica de ensaio, medição, calibração ou inspeção.

Método estatístico robusto: método estatístico insensível a pequenos desvios de uma ou mais suposições em que se
baseia um modelo probabilístico.

Desvio-padrão para avaliação da proficiência: medida de dispersão utilizada na avaliação de resultados de ensaios
de proficiência, baseada nas informações disponíveis.

TIPOS DE PROGRAMA DE ENSAIO DE PROFICIÊNCIA
Sequencial

Produzir/obter itens
de ensaio ou
artefatos

Determinar o valor
designado a e sua
incerteza

Distribuir ao
primeiro participante

Receber de volta o
item ou enviar ao
próximo participante

Analisar criticamente
os resultados e
incertezas dos part.
para aceitação

Elaborar relatórios e
emitir comentários
orientativos /
educativos

TIPOS DE PROGRAMA DE ENSAIO DE PROFICIÊNCIA
Simultâneo

Produzir/obter itens
de ensaio

Determinar o valor
designado a e a faixa
aceitável dos
resultados

Distribuir os itens de
ensaio aos
participantes

Receber dos
participantes os
resultados e
informações sobre os
métodos

Comparar resultados
dos participantes e
informações dos
métodos com a faixa
aceitável

Elaborar relatórios e
emitir comentários
orientativos /
educativos

TIPOS DE PROGRAMA DE ENSAIO DE PROFICIÊNCIA
Interpretativo

Produzir itens de
ensaio, desenvolver
questionário ou
estudo de caso

Distribuir
questionário, estudo
de caso ou item de
ensaio aos
participantes

Receber resultados e
interpretações dos
participantes

Determinar critérios
aceitáveis para
respostas e
interpretações

Comparar resultados
dos participantes e
interpretações com
os critérios

Elaborar relatórios e
emitir comentários
orientativos /
educativos

TIPOS DE PROGRAMA DE ENSAIO DE PROFICIÊNCIA
Avaliação de amostra

Determinar itens de
ensaio a serem
recebidos dos
participantes

Determinar critérios
aceitáveis para
respostas

Distribuir
especificações aos
participantes

Comparar itens de
ensaio dos
participantes com
critérios

Receber itens de
ensaio dos
participantes

Elaborar relatórios e
emitir comentários
orientativos /
educativos

TIPOS DE PROGRAMA DE ENSAIO DE PROFICIÊNCIA
Amostra dividida

Participantes acordam
sobre analitos e tipos de
amostras a serem

Participante(s) divide(m)
as amostras apropriadas
e envia(m) aos outros

Participantes
compartilham
resultados ou enviam ao
coordenador

Elaborar gráficos ou
outros
meios
de
comparar resultados no
estudo atual e prévio

Comparar com critérios
pré-estabelecidos ou
discutir necessidades
para tomada de ações

Elaborar relatórios e
registros com quaisquer
conclusões e ações
acordadas,
incluindo
dados e gráficos
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