
 

 

 

 

CURSO DE FORMAÇÃO DE AUDITORES 

EXTERNOS 
31 de novembro e 01 de dezembro de 2018 

Local: Sede da SBP 

Rua Topázio, 980 – Vila Mariana – São Paulo/SP 

A Sociedade Brasileira de Patologia realizará a 4ª edição do Curso de Formação de Auditores 

Externos para o Programa de Acreditação e Controle da Qualidade (PACQ-SBP), nos dias 31 de 

novembro e 01 de dezembro de 2018, com 35 vagas disponíveis. 

Público alvo: 

Associados da Sociedade Brasileira de Patologia, médicos não associados e ou auditores. 

Requisitos para inscrição: 

• Ser médico patologista, associado adimplente da SBP, com pelo menos 2 anos de 

experiência profissional em Patologia, Citopatologia e subáreas ou residente em 

patologia; 

 

• Não patologista deve ter nível superior e ser colaborador de instituição associada à SBP 
ou Colaborador de instituição não associada à SBP ligada à área da saúde com nível 
superior. Selecionar o botão “conveniado” no momento da inscrição e enviar 
comprovantes de formação e vínculo empregatício com a instituição. Por favor, 
enviar os documentos em um único arquivo. 

 

* Serão devolvidos 70% do valor das inscrições canceladas até 01/11/2018. 

** Associado efetivo ou residente com a anuidade de 2018 em dia. 

*** Selecionar o botão “conveniado” no momento da inscrição e enviar comprovantes de formação e 
vínculo empregatício com a instituição. Por favor, enviar os documentos em um único arquivo. 

 

35 VAGAS 

Categoria Valores até 01/11/2018* Valores após 01/11/2018 

Associado Efetivo Adimplente** R$ 2.000,00 R$ 2.400,00 

Associado Residente Adimplente**  R$ 1.000,00 R$ 1.200,00 

Colaborador de instituição associada à 
SBP (PICQ ou PACQ-SBP) com nível 
superior*** 

R$ 2.000,00 R$ 2.400,00 

Médico não associado R$ 4.000,00 R$ 4.800,00 

Colaborador de instituição não associada 
à SBP ligada à área da saúde com nível 
superior*** 

R$ 4.000,00 R$ 4.800,00 



 

 

 

  CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

CURSO DE FORMAÇÃO DE AUDITOR EXTERNO PACQ - SBP - 2018 

Desta vez a qualidade veio para ficar, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) atrelou a 

qualidade ao reajuste da Lei 13.003/14 criando o Fator de Qualidade, este mecanismo, para quem for 

acreditado, trará um adicional ao índice negociado e para quem não for acreditado poderá retirar parte do 

índice.   

O tema Qualidade já vem sendo alvo de várias gestões da diretoria da SBP, desde o ano de 1998 com o 

PICQ.  Dada sua grande importância e, considerando agora o Fator Qualidade e a crescente exigência da 

sociedade e dos órgãos governamentais quanto à qualidade dos serviços oferecidos,  a atual gestão está 

colocando à disposição de todos os associados o Programa de Acreditação e Controle da Qualidade 

da Sociedade Brasileira de Patologia (PACQ-SBP), que será um aliado na conquista deste 

diferencial. 

O material referente ao programa está disponível no site da SBP dividido em: 

• PACQ - MAC - Manual do Programa de Acreditação 

• PACQ - RRA - Rol de Requisitos para Acreditação 

• PACQ - MAD - Manual de Auditoria 

• PACQ - COA - Regimento Interno da Comissão de Acreditação 

• Aplicativo de Auditoria 

O desenvolvimento constante de parâmetros uniformes de qualidade para melhorar cada vez mais o 

exercício da patologia no país, é o objetivo maior do PACQ-SBP, bem como a troca de experiências entre 

os colegas e seus serviços, proporcionando maior integralização entre os associados. 

No curso além do conhecimento da norma também abordaremos os papéis dos auditores e auditados 

para a aplicação do programa. 

Este programa está baseado em requisitos críticos e requisitos importantes, que buscam verificar o 

cumprimento de um rol de processos e procedimentos imprescindíveis à segurança dos pacientes e dos 

colaboradores. Serão verificados o cumprimento das legislações e normas dos órgãos reguladores, a 

rastreabilidade das amostras, adequação de instalações, manutenção de equipamentos e procedimentos 

internos de segurança, o sistema da qualidade do laboratório como um todo, incluindo os requisitos de 

gestões da qualidade, procedimentos e processos laboratoriais, recursos humanos e gestão 

administrativa. 



Conteúdo Programático 

Sexta 

Horário 1ª Aula Professor 

13h00 – 14h20 
  

Overview da Medicina Diagnóstica no Brasil 
 

Há decidir 

Horário 2ª Aula Professor 

14h20 – 15h40 
  

Qualidade no Ministério da Saúde (ANVISA \ ANS) 
 

Há decidir 

15h40 – 16h10 Intervalo – Coffee break  

Horário 3ª Aula Professor 

16h10 – 17h30 
  

Introdução a Qualidade 
 

Há decidir 

Horário 4ª Aula Professor 
17h40 – 19h00   

Acreditação PACQ-SBP 
 

Há decidir 

Horário 5ª Aula Professor 

8h30 – 10h20 
  

Rol de Requisitos para Acreditação (RRA) Parte 01 

 

Há decidir 

10h20 – 10h35 Intervalo – Coffee break  

10h35 – 12h35 
 
Rol de Requisitos para Acreditação (RRA) Parte 02 

 

Há decidir 

12h25 – 13h25 Almoço  

Horário 6ª Aula Professor 

13h25 – 15h15 
 Auditoria / Aplicativo 

 
Há decidir 

15h15 – 15h30 Intervalo – Coffee break  

15h30 – 17h20 

   

Dinâmica de Planejamento de Auditoria Externa 

 

  Avaliação Escrita 

Há decidir 

Sábado 


