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I.   TÍTULO
Tratamento de conflitos técnicos entre requerente e ANAC.

 
II.   CANCELAMENTO

Esta versão cancela a revisão 1.
 
III.   REFERÊNCIAS

Esta instrução detalha os processos "Planejar Processo de Certificação de Tipo" e "Executar o Plano e Emitir Certificado de Tipo" contido
no MPR/SAR 101 intitulado “Certificação de Projeto de Produto Aeronáutico”.

 
IV.   OBJETIVO

Definir os mecanismos para o tratamento de conflitos técnicos entre requerente e ANAC.
 
V.   APLICABILIDADE

Aplica-se à GTPR, GTEN E GTEV.
 
VI.   SIGLAS E DEFINIÇÕES
1. Siglas

  
ANAC Agência Nacional de Aviação Civil
CDP Corpo de prova
GTEN Gerência Técnica de Engenharia de Produto
GTEV GerênciaTécnica de Engenharia de Voo
GTPR Gerência Técnica de Programas de Certificação
GCPP Gerência de Certificação de Projeto de Produto Aeronáutico
GPC Gerente de Programa de Certificação
ITD Instrução de Trabalho Detalhada
MPR Manual de Procedimentos
CPCT Coordenadoria da GTPR que engloba todos os GPCs
SAR Superintendência de Aeronavegabilidade
  

2. Definições
Não aplicável.

 
VII.   DOCUMENTOS APLICÁVEIS

  
MPR/SAR-101-R02 Certificação de Projeto de Produto Aeronáutico
  

 
 
VIII.   DETALHAMENTO DAS INSTRUÇÕES
1. Introdução
Todos sabemos o quão comum é o surgimento de conflitos técnicos entre requerente e autoridade. Sabemos também que a maioria desses conflitos se
resolve no nível operacional, sem sequer chegar ao conhecimento do nível gerencial. Entretanto, em alguns casos o nível operacional não chega a um
acordo e um impasse surge, requerendo o envolvimento dos gestores de ambas as organizações.
Apesar de natural, nem sempre essa escalada ocorre no tempo certo. Se prematura, resulta em mau uso do tempo dos gerentes e piora no clima de
cooperação no nível técnico. Se tardia, sofremos com a pressão em atender prazos. Ambos cenários são ruins, e poderiam ser evitados se o conflito
escalasse no tempo certo.
Outro aspecto importante é que tais impasses estão quase sempre ligados a decisões que resultam em impacto relevante de custo ou prazo para o
requerente, colocando o especialista em situação desconfortável. Nessas situações, o ideal é que a decisão imposta ao requerente tenha um caráter
institucional, e não individual.
Sendo assim, com o objetivo de resolver essas duas questões – escalada prematura (ou tardia) e exposição do especialista – esta ITD foi criada. Ela se
apoia nos seguintes princípios:

1. Autogestão dos conflitos no nível operacional – como regra geral, todos os esforços devem ser feitos para resolver o conflito no nível mais baixo
possível.

2. Cultura proativa de alertar sobre potenciais hot issues, escalando assim que as discussões se esgotarem.
3. A ANAC se posiciona como instituição perante o requerente – apesar de a posição oficial ser fruto da consolidação de várias opiniões individuais,

é a posição institucional que vale.



Interessante perceber que os dois primeiros princípios se alinham à filosofia dark and quiet cockpit, bastante conhecida na aviação. De forma
simplificada, essa filosofia defende o bom uso da atenção do piloto, que é um recurso nobre e escasso. Quando uma luz de alerta acende no cockpit, é
porque algo saiu do controle, exigindo uma ação. Se está tudo sob controle, o cockpit deve permanecer dark and quiet, preservando a atenção do piloto
para as situações críticas.
Fazendo um paralelo com o nosso dia-a-dia da certificação, a ideia é que o nível operacional alerte o nível gerencial apenas quando as discussões se
esgotarem. Aqui, o sistema seria o nível operacional e o piloto o nível gerencial. O intuito, ao envolver os gestores nos casos mais críticos, é permitir
que tenham condições de efetivamente contribuir para as discussões, o que demanda tempo e atenção.
 
2. Procedimento para resolução de conflitos 
(RESERVADO)
 
3. Forma
Esta ITD propõe três níveis para o tratamento dos conflitos técnicos: operacional, gerencial-técnica e de gerência. Fora da alçada da GCPP há ainda os
níveis de Superintendência e de Diretoria.
Convém ressaltar que todo o esforço possível deve ser empregado para que os conflitos técnicos se resolvam no nível operacional.
A seguir, são descritas em detalhes as atividades a serem executadas em cada nível. Um fluxograma dando uma visão geral do procedimento se encontra
no Apêndice 4 desta ITD.
 
3.1. Nível operacional 
O objetivo a ser buscado neste nível é o esgotamento da discussão técnica.
O nível operacional é composto pelo GPC, pelos diversos especialistas e líderes de área das tecnologias envolvidas na discussão. Este nível se inicia
com a identificação, pelo especialista, de um conflito, que deve ser comunicado ao líder de área e ao GPC.
Uma vez informados sobre o conflito, o líder de área e o GPC devem apoiar a área técnica a progredir nas discussões até que estas se esgotem.
No intuito de auxiliar na avaliação do esgotamento das discussões, o Apêndice 1 desta ITD traz um checklist cobrindo diversos aspectos, como casos
análogos, opiniões diferentes, etc. Como se trata de um checklist genérico, é possível que nem todos os itens sejam aplicáveis ao caso em questão.
Nesta etapa, devem ser coletadas outras opiniões, tanto internas quanto externas à GCPP.
As opiniões internas são aquelas dos especialistas das tecnologias relacionadas ao conflito. Idealmente, todos deveriam ser consultados, de forma a
construir uma posição consolidada da área técnica a mais robusta possível.
As opiniões externas são primariamente as do requerente. Algumas dessas opiniões já seriam bem conhecidas, pois o conflito surgiu justamente por
causa delas. Entretanto, pode ser que haja outras opiniões importantes que podemos não ter ouvido ainda. Por terem o potencial de revelar falhas na
nossa argumentação, tais opiniões não devem ser ignoradas.
Além das opiniões do requerente, é saudável consultar outras fontes, como outras autoridades.
Atingido o ponto de esgotamento das discussões, passa-se à próxima etapa, que é a avaliação do caso pelos gerentes de engenharia e de programas, em
que devem ser formalmente informados pelo líder de área e pelo GPC, respectivamente.
Ao final desta primeira etapa, deve ser preparada uma Nota Técnica – cujo conteúdo se encontra no Apêndice 2 desta ITD – consolidando as discussões
e deixando claro(s) o(s) ponto(s) de conflito. Esta NT é um relatório factual e, portanto, deve se ater a descrever os fatos, evitando expressar opiniões ou
mesmo utilizar adjetivos ou advérbios superlativos. De forma a prezar pela imparcialidade, o requerente deve ter a oportunidade de comentar essa NT
antes de ela ser submetida aos gerentes.
 

IMPORTANTE

Não se deve passar ao próximo nível sem que se tenha uma forte confiança – e também um
entendimento comum entre ANAC e requerente – sobre o esgotamento das discussões. Isso é crucial para a
eficácia deste procedimento

 
Com relação ao alerta acima, cabe também aos gerentes zelarem pelo entendimento comum. Na prática, isso significa sempre consultar o nível
operacional sobre o esgotamento de determinado assunto antes de atender alguma demanda feita diretamente pelo requerente (seja por telefone, seja em
reunião presencial). Caso o nível operacional informe que o assunto ainda não se esgotou, o gerente deve simplesmente informar ao requerente que não
discutirá o assunto naquele momento.
 
3.2. Nível das gerências técnicas
Neste nível, são dois os objetivos a serem buscados:

1. Familiarização técnica dos gerentes com o conflito, para que formem suas opiniões; e
2. Tomada de decisão.

Esta etapa se caracteriza pela busca ativa de informações pelos gerentes, o que pode tomar as mais diversas formas, tais como reuniões com os
especialistas (tanto da ANAC quanto do requerente), estudo individual, solicitação de informações adicionais, etc. Entretanto, a principal fonte é o
documento preparado pelo(s) líder(es) de área ao final da etapa anterior, resumindo as discussões e esclarecendo o conflito. Adicionalmente, caso seja
viável, é fortemente recomendável que ambos os gerentes técnicos conheçam fisicamente o objeto em discussão, pois isso ajuda a ter noção espacial,
sensação táctil e/ou olfativa, por exemplo.
O fato de a discussão ter subido ao nível gerencial-técnico já é um forte indício de que o assunto tem uma certa complexidade. Por esse motivo, inicia-se
um período de 20 dias úteis a partir do esgotamento das discussões no nível operacional para que os gerentes técnicos possam se dedicar à
familiarização com o assunto e formar suas próprias opiniões. Ao final deste prazo, uma reunião deliberativa deve ser agendada pelo GPC.
Durante este período, cabe ao GPC atuar como facilitador deste processo, programando atividades que ajudem os gerentes a compreender melhor o
assunto em discussão.



A seguir, uma sugestão de programação possível:
 

Semana Meta
Semana 1 Apresentação introdutória aos gerentes
Semana 2 Reunião com o requerente
Semana 3 Tira-dúvidas e levantamento de esclarecimentos junto aos requerentes
Semana 4 Reunião Deliberativa (tomada de decisão)

 
Na reunião deliberativa, cada um dos três gerentes técnicos (GTPR, GTEN e GTEV) manifesta sua posição. A abstenção é possível, mas não
recomendada. As seguintes situações podem ocorrer:

1. Não há convergência entre os gerentes e ocorre um empate.
2. Os gerentes concordam entre si e apoiam a posição da área técnica da ANAC;
3. Os gerentes concordam entre si e apoiam a posição do requerente;

NOTA: em todos os casos acima, as posições dos gerentes – listando os argumentos que serviram de base para as decisões – devem ser devidamente
registradas no SEI.
No primeiro caso, passa-se automaticamente ao nível de Gerência de Certificação sem a necessidade de emissão de posição oficial ao requerente, que
deve apenas ser informado que a decisão subiu ao nível de Gerência de Certificação.
No segundo caso, o GPC deve comunicar ao requerente, via ofício, que a posição da área técnica foi endossada pelo nível gerencial-técnico. Caso o
requerente recorra da decisão, passa-se ao próximo nível, de Gerência de Certificação.
Já o terceiro caso é mais delicado, pois tal conflito tem consequências de cunho mais prático que necessitam ser tratadas, como por exemplo:

1. Como registrar adequadamente que a posição do nível operacional é diferente da posição da ANAC?
2. Quem emitirá o parecer final de aprovação?
3. Caso seja necessário um apoio da área técnica, como proceder?

Essas questões são tratadas a seguir.
Dado que a posição do nível operacional consta do relatório, a ata de reunião registrará a posição diferente. Essa ata de reunião será redigida pelo GPC,
de acordo com o modelo se encontra no Apêndice 3 desta ITD. Em virtude da importância desse registro, o modelo proposto aborda explicitamente as
principais opiniões dissidentes. Uma vez pronta, a ata deve ser assinada no SEI por todos os participantes da reunião.
Ainda que a decisão final por aprovar um projeto de produto recaia sobre o gestor regimentalmente competente, o fechamento do assunto em conflito
pode demandar parecer de cada gerente técnico, ou pelo Gerente de Certificação, caso haja divergência. Em ambos os casos, é provável que os Gerentes
precisem de suporte técnico do nível operacional para fechar o parecer. Neste caso, o nível operacional não pode se furtar a prover esse suporte – mesmo
possuindo uma visão diferente do assunto em conflito – pois trata-se de responder a uma consulta.
Para mitigar as dificuldades em prover tal suporte diante da divergência de opiniões, essa consulta a ser elaborada pelos Gerentes deve:

1. Ser objetiva e específica, explicitando as novas premissas e os critérios, resultantes da decisão gerencial, contra os quais o julgamento de
engenharia deve ser feito; e

2. Ser formalizada no SEI, assim como a resposta preparada pelos especialistas.

Quanto maior a objetividade e clareza dessas novas premissas e critérios, menos complicado se torna para o especialista responder à consulta.
Para exemplificar, suponhamos que ANAC e requerente discordem sobre a necessidade ou não de realizar testes, sendo que o requerente argumenta que
uma análise seria suficiente. Suponhamos também que a decisão gerencial seja de que os testes não são necessários, o que diverge em relação ao
entendimento do especialista.
Neste caso, solicitar ao especialista que emitisse um parecer concordando que apenas uma análise é suficiente tenderia a gerar novos conflitos. O que
poderia ser feito é elaborar uma consulta como abaixo:

“Assumindo que apenas uma análise é suficiente para demonstrar o cumprimento com o requisito XYZ, solicitamos que a análise apresentada na seção X.Y
do relatório ABC seja avaliada contra o critério listado na seção Y.Z da AC 25.YYY.”

À qual o especialista poderia responder da seguinte forma:
“Apesar da minha posição, expressa no documento SEI 123456, em resposta à demanda descrita no documento SEI 7890123, verifiquei a análise
apresentada na seção X.Y do relatório ABC e informo que ela atende ao critério listado na seção Y.Z da AC 25.YYY.”

É claro que cada caso será um caso, e não seria possível prever aqui todas as possibilidades. Mas a ideia fundamental é essa: fazer uma consulta
específica, onde premissas e critérios estejam bem definidos. Poderá haver casos em que uma série de consultas tenha que ser feita, em virtude dos
desdobramentos naturais do processo. Por exemplo, se o conflito surge inicialmente em uma TP, pode ser que se propague para o testemunho e para o
TR. Se isso acontecer, cada atividade pode requerer uma consulta dedicada.
 
3.3. Nível de Gerência de Certificação
De forma similar ao que ocorre no nível gerencial técnica, esta etapa se caracteriza pela busca do Gerente de Certificação em se familiarizar com o
assunto de forma a poder tomar uma decisão. O prazo também é similar ao definido na etapa anterior: cerca de 20 dias úteis.
Como explicado na seção anterior, é possível que o conflito chegue ao nível de Gerência de Certificação por dois caminhos distintos:

1. Gerentes de Engenharia e Programas concordam entre si, mas o requerente recorre da decisão desfavorável.
2. Gerentes de Engenharia e Programas discordam entre si.

Apesar de distintos, ambos os caminhos levam ao mesmo destino: a tomada de decisão pelo Gerente de Certificação, que pode ser favorável ou
desfavorável ao requerente.
Caso a decisão seja desfavorável, o GPC a comunica ao requerente, não cabendo mais recurso no âmbito da GCPP.



Caso seja favorável, o Gerente de Certificação deverá também emitir o parecer técnico final sobre o assunto, que servirá de subsídio à aprovação final
do produto ou modificação. De forma análoga ao que pode ocorrer na etapa anterior, o Gerente de Certificação pode solicitar apoio aos níveis
hierárquicos inferiores, mesmo que estes não concordem com a decisão final.
 
4. Aprendizagem e melhoria contínua
É sempre importante tentar tirar lições das adversidades que enfrentamos. Nesse sentido, além de buscar resolver o conflito em si, devemos investigar o
que levou ao seu surgimento. Assim, ao atacar a causa raiz, podemos evitar que conflitos semelhantes surjam no futuro.
Por exemplo, digamos que o conflito tenha surgido em virtude de uma diferença de interpretação de um trecho de uma AC, que levou o requerente a
tratar o assunto de uma forma com a qual não concordamos, mas que só chegou ao nosso conhecimento ao final do programa. Neste caso, a melhoria é
discutir o tal trecho da AC antecipadamente e, de preferência, em um prazo onde as discussões possam progredir de forma mais tranquila.
De forma a incentivar essa investigação, o formulário do Apêndice 3, que trata da ata da reunião deliberativa, contém um item sobre “Ações de
investigação da causa raiz”.
 

 
IX.   DISPOSITIVOS FINAIS

Em caso de conflito desta ITD com outra orientação, deve prevalecer o documento de hierarquia maior ou, caso inexista, o mais recente.
 

Mário Igawa
Gerente de Certificação de Projeto de Produto Aeronáutico

 

Documento assinado eletronicamente por Nelson Eisaku Nagamine, Gerente Técnico, em 15/12/2020, às 14:00, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Mário Igawa, Gerente de Certificação de Projeto de Produto Aeronáutico, em 22/12/2020, às 17:18,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.anac.gov.br/sei/autenticidade, informando o código verificador 5123873 e o
código CRC 0054E19A.
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ANEXOS

 
APÊNDICE 1 – Checklist de esgotamento das discussões técnicas
 

Item Critério
Atendido?

1. O conflito está bem especificado? 

Evite a generalização, mesmo que a especificidade requeira que os outros se aprofundem no conhecimento especializado. Isso é importante
porque quanto maior precisão e objetividade, maior a chance de resolução. Seja também imparcial, ou seja, se atenha aos fatos e evite
julgamentos. Quanto mais fatos puderem ser mostrados, melhor.

Ao invés de "não cumprimento com o requisito 25.XYZ", tente algo como:       

“ANAC e requerente discordam sobre a necessidade de evidências adicionais para demonstrar cumprimento com o requisito 25.XYZ(b)
(1).” – notar que se for possível listar o trecho exato do requisito, melhor.
“Mais especificamente, a ANAC considera que, para a região X da aeronave, testes em laboratório seriam necessários. Tais testes são
tradicionalmente feitos para as regiões Y e Z, mas o requerente argumenta que, para a região X, não há necessidade.” – quanto mais
específicos pudermos ser, melhor.
“A preocupação com relação à segurança diz respeito aos efeitos do fenômeno físico ABC, que poderia levar à perda dos sistemas XYZ
e consequente perda não anunciada da capacidade de frenagem da aeronave, que é uma condição de falha catastrófica.” –
especialmente no caso de falhas de sistemas, é interessante descrever melhor como a falha se desencadeia.

Se precisar, use ferramentas para ajudar a descrever problemas, como o Diagrama de Ishikawa ou 5W2H.

 

2. Foi feito um amplo levantamento de casos relevantes, análogos ou semelhantes (“jurisprudência”)? Quais são eles?
Por “jurisprudência” entenda-se discussões semelhantes que tivemos no passado. Procure ter a mente aberta. Validações são boas fontes para identificar
casos passados. Outra situação são casos análogos oriundos de outras disciplinas, pois há muitas semelhanças entre elas, até mesmo do ponto de vista
acadêmico. Por outro lado, lembre-se que esse levantamento não é exaustivo. Ele é amplo, mas deve focar a relevância dos casos.

 

3. A atual proposta da ANAC é mais exigente do que outras autoridades costumam pedir?

Há prejuízo para o same level playing field? Em outras palavras, estaria a ANAC sendo mais exigente do que as outras autoridades? Quais são os casos
concretos de decisões menos exigentes? Procure resumir esses casos.

 

4. Todas as opiniões relevantes foram coletadas? Quais são?

Quais são as opiniões da FAA e da EASA? Há divergência de opinião dentro dessas agências? Há outras referências técnicas (indivíduos qualificados e
experientes) que poderiam ser ouvidas?

 

5. Os especialistas da ANAC estão familiarizados, fisicamente, com o objeto de discussão (aeronave, componente, sistema ou parte do
produto, ou as instalações de ensaio)? Qual o nível de familiaridade?

Uma visita técnica (de um CDP, protótipo, setup, etc) seria praticável e útil? É importante ter uma boa noção sobre o objeto em discussão, pois isso ajuda
a ter noção espacial, sensação táctil e/ou olfativa, e sanar dúvidas in loco que, por via documental, provavelmente não ocorreria.

6. Quais são as alternativas/soluções possíveis? Para cada alternativa, quais os pontos fortes e fracos das argumentações da ANAC e
do requerente?

Além da proposta atual da ANAC e da proposta do requerente, quais são as demais alternativas? Tente imaginar quais seriam as outras saídas.
Procure fazer um exercício coletivo de brainstorming e selecionar um ou duas dessas alternativas em complemento às propostas da ANAC e
do requerente.

É importante indicar a robustez de cada argumentação. Para isso, responda:

- se há indícios de contradição ou lacunas na argumentação.

- para cada ponto fraco da argumentação da ANAC, qual seria a justificativa para sustentar a posição atual, abordando as aparentes
contradições e falhas de raciocínio.

- para cada ponto forte da argumentação do requerente, explicar por que não é suficiente para mudar a opinião da ANAC.

- quais são os impactos de cada decisão possível (se pode resultar em mudança de projeto, novo teste, se consistiria em revisão de
documentação).

- se cada alternativa possui níveis de segurança diferentes.

- qual o impacto em termos de eficácia, eficiência, guarda de informação e aderência normativa.

 

 

 

APÊNDICE 2 – Conteúdo da Nota Técnica sobre esgotamento de discussões técnicas

 
RELATÓRIO FACTUAL DE ESGOTAMENTO DE DISCUSSÕES TÉCNICAS

 



Este relatório deve resumir os fatos ocorridos, evitando uso desnecessário de adjetivos ou superlativos.
 
 

Objetivo: Sumarizar as discussões ocorridas até o momento sobre o(s) ponto(s) de conflito identificados abaixo, deixando claro que foi atingido o ponto
de esgotamento.
 
Ponto(s) de conflito: Necessidade de teste adicional para a válvula XYZ para demonstrar cumprimento com o requisito 25.xyz.
 
Histórico:
[Descrever como o conflito foi identificado. Detalhar tanto quanto se considere necessário, sem perder objetividade e concisão]
 
Itens aplicáveis do checklist:
[Para cada item, detalhar as informações coletadas e como elas contribuem para a discussão]

a) Foi feito um amplo levantamento de casos relevantes, análogos ou semelhantes (“jurisprudência”)? Quais são eles?

b) A atual proposta da ANAC é mais exigente do que outras autoridades costumam pedir?

c) Todas as opiniões relevantes foram coletadas? Quais são?

d) Os especialistas da ANAC estão familiarizados, fisicamente, com o objeto de discussão (aeronave, componente, sistema ou parte do produto, ou as
instalações de ensaio)? Qual o nível de familiaridade?

[No último item (alternativas e soluções), tente construir uma tabela, tal como o exemplo abaixo]

 

 Proposta ANAC Proposta Requerente Proposta Alternativa A Proposta Alternativa B

Há indícios de
contradição ou lacunas na
argumentação desta
proposta?

    

Para cada ponto fraco da
argumentação da ANAC
quanto a esta proposta,
qual seria a justificativa
para sustentar a posição
atual, abordando as
aparentes contradições e
falhas de raciocínio?

    

Para cada ponto forte da
argumentação do
requerente quanto a esta
proposta, por que não é
suficiente para mudar a
opinião da ANAC?

    

Quais são os impactos
desta proposta (pode
resultar em mudança de
projeto, novo teste,
consiste em revisão de
documentação)?

    

Esta proposta tem níveis
de segurança diferentes
quando comparada às
outras?

    

Qual o impacto em
termos de eficácia,
eficiência, guarda de
informação e aderência
normativa?

    

 
Posições consolidadas da área técnica:



[Descrever em detalhes a posição obtida após consulta feita a todos os especialistas. Opiniões internas divergentes ou particulares devem ser relatadas]
 
Conclusão sobre o esgotamento das discussões:
[Justificar por que não é mais possível evoluir nas discussões]
 
Opiniões dissidentes:
[Informar eventuais opiniões dissidentes, com suas respectivas argumentações]
 
Relator: [Pode ser qualquer pessoa, especialista, líder de área ou GPC. O importante é que tenha disponibilidade e esteja bem a par da discussão]
 
De acordo:
Todos os envolvidos, com exceção do relator.
 
 
 

Assinaturas
 

 

 

 

 

APÊNDICE 3 – Modelo de ata de reunião deliberativa
 

REUNIÃO DE DELIBERAÇÃO SOBRE CONFLITOS TÉCNICOS
 
Data:
 
Local:
 
Relator: Fulano de Tal (GPC do programa XYZ)
 
Tecnologia: Comandos de voo.
 
Ponto(s) de conflito: Necessidade de teste para demonstrar cumprimento com o requisito 25.xyz.
 
Nível do comitê: [gerencial técnico/gerêncial]
 
Participantes:
 
Nome 1 – Especialista em [tecnologia]
Nome 2 – Coordenador da [área]
Nome 3 – Gerente Técnico de Engenharia
....
 
Registro da reunião:
Registrar o desenrolar da reunião, informando as opiniões de cada participante, assim como quaisquer outras informações relevantes.
 
Decisão:
 
 
Principais opiniões dissidentes:
 
 
Itens de ação:
 



 
Ações de investigação da causa raiz:
 
 
 

Assinaturas dos participantes
 
 
 
 
 
 
APÊNDICE 4 – Fluxograma do procedimento
 
 


