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1.0 Introdução 
O IAMQC Peer adicionou novas funcionalidades que acrescentam um valor significativo para 
o utilizador final. Os clientes podem agora gerar um relatório de Medição de Incerteza em 
formato MS Excel a partir da sua conta online IAMQC Peer. 

 
A Medição de Incerteza tornou-se numa consideração importante em muitos laboratórios 
e é referida por muitas das entidades de acreditação como um requisito durante as 
auditorias. 

 
A incerteza de uma medição refere-se à dúvida em torno do resultado de qualquer 
medição no laboratório. Há inúmeros fatores a considerar aquando do cálculo de 
incerteza, incluindo o método selecionado, potenciais tendências, erros analíticos, 
etc. 

 
Quando a incerteza é quantificada, deixa de ser uma incerteza, mas o intervalo 
de confiança em que se inserem os resultados. A incerteza deve ser avaliada com 
regularidade e deve-se tentar melhorar o valor. 

 
Para obter uma descrição mais detalhada de uma Medição de Incerteza, consulte o 
documento PDF em h 
ttps://peer.iamqc.com/files/docs/UncertaintyOfMeasurement.pdf 

 

1.1 Descrição geral do MoU  
Para calcular o MoU para os seus instrumentos, o relatório utiliza precisão intra-ensaio e 
inter-ensaio. 

1: A precisão intra-ensaio refere-se à precisão de uma única execução; é normalmente medida ao 
executar 20 ou mais repetições da mesma amostra ao mesmo tempo, calculando o Erro Padrão da 
Média (SEM). 
O SEM é calculado utilizando a fórmula, SEM = {(SD da sua execução) dividida por (raiz quadrada 
do número de réplicas)} = ()/√) 

2: A precisão inter-ensaio diz respeito à precisão em diferentes execuções. A IAMQC Peer utiliza os 
laboratórios a executar o SD e o N total de resultados de teste para calcular a precisão Inter-Ensaio 
dos seus analitos para o período de tempo selecionado. 

Para medir a incerteza utilizando valores SEM calculados no passo 1, o utilizador deve introduzi-los 
na tabela SEM na sua conta IAMQC Peer. 

Sempre que os valores SEM não estiverem disponíveis para um ensaio específico, o 
sistema calcula uma Medição de Incerteza utilizando os dados de pares acumulados dos 
laboratórios. 

O valor MoU calculado é assim multiplicado por um fator de cobertura (k) de 2, para 
indicar um nível de confiança de aproximadamente 95%. Isto é denominado MoU 
Expandido. 
O valor de k = 2 assume que a incerteza é normalmente distribuída. 
 
Outros fatores de cobertura (para uma distribuição normal) são: 
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k = 1 para um nível de confiança de aproximadamente 68%. 
  k = 2,58 para um nível de confiança de 99%   
  k = 3 para um nível de confiança de 99,7% 
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Secção 2: Configurar a sua conta para utilizar o relatório MoU 

2.1 Introduzir os seus dados SEM  
Para configurar os seus valores SEM 

1: Calcule os valores SEM para cada nível/lote de CQ e analito. Isto pode-se realizar por 
instrumento individual, modelo de instrumento ou para todo o laboratório 

2: Inicie sessão na sua conta IAMQC Peer em h ttps://peer.iamqc.com/login.asp 
 

3: Clique em Configuração - Valores SEM no menu superior 

 

4: No ecrã inicial SEM, primeiro selecione o produto CQ pretendido para introduzir valores. 

 

 
5: Depois, selecione um instrumento 
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6: Todos os testes configurados para esse lote no instrumento serão, assim, apresentados 
com uma coluna por nível de CQ. Introduza os seus valores SEM e clique no botão Guardar 
depois de terminar. 

 
 

7: Se os seus valores SEM forem específicos para cada instrumento, repita os 
passos 4-6 para cada instrumento. 

 
Se desejar copiar os mesmos valores SEM em vários instrumentos, consulte a secção 2.2. 
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2.2 Copiar os seus dados SEM em vários instrumentos 
 

1: Se estiver a utilizar os mesmos valores SEM em vários instrumentos pode copiar, 
rapidamente, os valores SEM entre eles. 

 
Para aceder a esta função, clique no botão Copiar Valores no fundo da tabela: 

 
 

2: É possível selecionar duas opções no menu pendente. 
a: Copiar os valores de outro instrumento para o instrumento atualmente selecionado. 

 
Isto irá copiar todos os valores SEM do instrumento selecionado da lista para o 
instrumento atual. 

 
b: Copiar os valores SEM do instrumento atual para um ou mais instrumentos 

 
Isto irá copiar os valores SEM do instrumento atual para cada instrumento selecionado 
indicado na lista. 
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3.0 Criar o seu Relatório MoU 
 

1: Inicie sessão na sua conta IAMQC Peer em h ttps://peer.iamqc.com/login.asp 
 

2: Clique em Relatórios - Relatórios de Pares no menu superior 

 
 

3: No Ecrã Relatório copie o mês, o ano e o tipo de amostra de CQ pretendido para criar o relatório, 
e clique em Aplicar 

 
 

4: Se estiver a executar vários lotes em simultâneo, nesta fase selecione o número de lote que 
deseja para criar o relatório a partir do menu de seleção e clique em Aplicar. 

 

5: Clique no botão Criar para criar o relatório de Medição de Incerteza: 

 



RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DE INCERTEZA IAMQC 1.0 NOTAS DE 
 

8 

 

 

6: Isto remete para a interface de relatório MoU onde pode personalizar ainda mais os 
critérios do relatório. 

 
 

Confirme o produto, o número de lote e o intervalo de datas que deseja visualizar no 
relatório. Selecione os instrumentos que deseja visualizar no relatório e clique no 
botão Criar. 

7: O sistema apresenta a mensagem seguinte se quaisquer analitos não tiverem um valor SEM 
introduzido. Clique no botão Criar para prosseguir 

 

Enquanto o sistema calcula os valores MoU, apresenta a mensagem seguinte na parte inferior do 
ecrã. 
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8: Quando o relatório estiver concluído, será pedido para guardar o ficheiro Excel no seu computador. 
 

 
 

9: Quando estiver no portal do relatório MoU, não precisa de voltar à página de relatórios 
principal para gerar relatórios para diferentes produtos ou lotes CQ, pode alterar os critérios de 
seleção no ecrã inicial MoU. 
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4.0: O seu Relatório MoU. 
Esta secção descreve o esquema do relatório e a forma como os utilizadores podem 

interpretar e interagir com o mesmo. O cabeçalho do seu relatório MoU exibe os critérios de 

seleção utilizados para o criar, conforme indicado abaixo. 

 
 
 

O relatório é dividido verticalmente em blocos, cada um deles contém um sistema de teste, que consiste numa classe de instrumento, analito, método e 
reagente. Cada bloco começa com as estatísticas de pares mundiais para o analito e estão realçadas a azul; segue-se uma linha que resume todos os 
instrumentos no laboratório que estão no sistema de teste e, depois, uma linha para cada instrumento individual que integra o sistema de teste. 
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As colunas A e F indicam informações sobre a configuração do sistema de teste e têm filtros para permitir refinar a sua visualização de testes, 
reagentes, métodos ou instrumentos específicos. 

              

A Coluna B permite que filtre os testes específicos                        A Coluna F permite filtrar a visualização para instrumentos específicos 

Cada linha é dividida horizontalmente pelo Nível CQ. 
Em cada linha, para cada nível onde existam dados, o relatório exibe a Média, SD e CV (%) e o MoU Inter-Ensaio para o período de resumo 

selecionado. Para as linhas de instrumento individuais, o relatório indica ainda o valor SEM (se presente) juntamente como o MoU Expandido e 

Calculado. 

O sistema indica ainda o MoU Inter-Ensaio para cada instrumento, que é calculado utilizando o SD acumulado de instrumentos. 
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