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Introdução: A superlotação de um laboratório é um grande problema que oferece risco
à saúde e segurança das pessoas que ali trabalham. No entanto, esse quesito não é
levado em consideração pela maioria dos laboratórios. Inclusive, o número excedente
de pessoas em um laboratório ocorre principalmente com o objetivo de reduzir custos,
pois isso retarda a contratação de profissionais e adia a necessidade de fornecer um
espaço adicional à sala. Objetivo: O trabalho foi desenvolvido com o objetivo de
analisar a forma correta e segura de se trabalhar e/ou estudar em laboratórios de
ensaios e calibração. Metodologia: As pesquisas realizadas foram embasadas na
quantidade de alunos permitida em um laboratório contendo apenas um professor, nas
disposição de produtos químicos em um laboratório e suas classificações, bem como
seu descarte. Foram consideradas também a armazenagem e o manuseio de produtos e
equipamentos. Os principais objetivos da ISO 17025 foram mencionados para
representar a importância dessa norma na acreditação de laboratórios, que garante um
lugar favorável na competição entre laboratórios nas prestações de serviços. 
Resultados: Para que o laboratório funcione de acordo a norma ISO 17025, é
necessário estabelecer, implantar e manter uma política de gestão que funcionem
dentro dos princípios dessa norma, juntamente com os clientes que se pretende atender
e o tipo de serviço prestado. É necessário uma boa relação dos laboratórios com seus
fornecedores e clientes, para que haja uma eficiente seleção e compra de
equipamentos, serviços e suprimentos, assim como uma boa comunicação. O
laboratório também deve manter sigilo a respeito de resultados, estando sempre
disposto a atender as necessidades do cliente, que por sua vez deseja um
monitoramento do trabalho a ser realizado claro e conciso. Além de garantir a aliança
com o cliente, testes de satisfação podem ser feitos a partir da acreditação de
laboratórios.
Para determinar a correção e a confiabilidade dos ensaios e calibrações realizados
pelos laboratórios, existem vários critérios importantes, segundo a ISO 17025. Para a
confiabilidade técnica são levados em consideração: Fatores Humanos, Amostragem,
Rastreabilidade da Medição, Equipamentos, Manuseio de Itens de Ensaio e Calibração,
Condições e Acomodações Ambientais, Métodos de Ensaio e Calibração e Validação
de Métodos. Conclusão: Diante aos fatos apresentados, seguir a forma correta e segura
de se trabalhar e/ou estudar em laboratórios de ensaios e calibração, além de visar a
segurança, garante a confiabilidade de produtos e serviços que é obtida através da
acreditação, que é um diferencial do laboratório.
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