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MANUTENÇÃO CORRETIVA  
 DE EQUIPAMENTOS 

 

OBJETIVO DO PROCEDIMENTO: 

 

Definir as atividades necessárias para execução da manutenção corretiva de 

equipamentos.  
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1.  APLICAÇÃO 

Este procedimento aplica-se à Assistência Técnica e Assessoria Científica. 

2. ÁREAS ENVOLVIDAS 

Assistência Técnica, Assessoria Científica, Comercial e Suprimentos. 

3. NORMAS DE REFERÊNCIA 

RDC 16 /2013 de 28/03/2013. Boas práticas de Fabricação de produtos médicos e 

produtos para diagnóstico de uso In Vitro. 

Instrução normativa ANVISA /DC número 08 de 26/12/2013, boas práticas de 

fabricação de produtos médicos e produtos para diagnóstico de uso In Vitro aplicáveis 

ás empresas que realizam as atividades de importação, distribuição e 

armazenamento. 

ISO 9001/2008 

4. DEFINIÇÕES 

Ordem de Serviço (O.S.): trata-se de um formulário que deverá ser preenchido com 

todas as informações de qualquer chamado realizado a um cliente. Este formulário 

deve conter os dados cadastrais do cliente, número de controle, data da realização 

do serviço, identificação do prestador de serviço, dados do equipamento atendido, 

descrição do que foi realizado no atendimento, assinatura de quem solicitou o 

chamado, versão do software, tempo total do atendimento. 

Chamado: registro da solicitação de suporte técnico realizada pelo cliente. Todo o 

evento referente a um equipamento, de qualquer tipo de manutenção será cadastrado 

como um chamado no sistema SAP. 

SAP: Sistema ERP de gestão. 

ASTEC: Assistência Técnica. 

Limpeza: Remoção de sujeira sem inativação de microrganismos. 

Descontaminação: Redução do número de microrganismos viáveis. Neste contexto, 

é importante compreender que nenhum outro procedimento de descontaminação, 

com exceção da esterilização, pode alcançar uma condição 100% segura. 

EPI: Equipamento de Proteção Individual. 
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5. PROCEDIMENTOS 

Os atendimentos direcionados a equipe de serviços (assistência técnica e assessoria 
científica), são solicitados pelo cliente através de contato na central de atendimento 
telefônico:  

031 2526 8181 ou através de e-mail: chamado@conceitodiagnostica.com.br, 
conforme POP.ASTEC.001-Atendimento Telefônico e abertura de chamados. 

5.1 Suporte Técnico ao Cliente 

5.1.1  Execução do atendimento 

Ao chegar no cliente para realização do procedimento de manutenção corretiva o 

técnico/assessor deverá seguir as regras de biossegurança do local. Usar os EPI’S 

adequados, sapato fechado, jaleco, luvas, máscara facial e óculos de proteção. É 

também boa prática o uso do uniforme corporativo e crachá de identificação, conforme 

orientação do ANX.QUA.011(6) Termo de Responsabilidade pela guarda e uso do 

uniforme e das ferramentas de trabalho. 

Antes de manusear os equipamentos, peças e acessórios o técnico/assessor deverá 

seguir os procedimentos do POP.ASTEC.006-5 Descontaminação e Higienização de 

Equipamentos. 

Nota: O técnico deve ter cuidado especial com a maleta de ferramentas, deve-se 

portá-la sempre limpa, atentar-se para a organização do material de trabalho no 

espaço do cliente. Em caso de perda ou dano de alguma ferramenta, comunicar ao 

supervisor direto, que analisará o evento e definirá o meio de reposição.  

5.1.2  Investigação das causas 

Em seguida o técnico / assessor deve dar início ao procedimento de investigação da 

(s) causa (s) do (s) problema (s), com o intuito de verificar quais serão as ações 

corretivas e/ou preventivas que devem ser realizadas. Nesta fase o técnico tem como 

literatura o manual técnico dos equipamentos, orientações da central de atendimento 

do fabricante, brainstorm da equipe técnica Conceito e/ou orientações da supervisão 

técnica. 

O técnico deve documentar na O.S de atendimento todos os problemas que forem 

identificados neste momento. 

Identificado as causas inicia-se a fase de testes: 

1. Instalação: troca de peças e tubulações quando necessário. 
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2. Ajustes: deve ser realizado uma análise técnica para verificar os possíveis ajustes 

mecânicos, eletroeletrônicos e hidráulicos que possam ser necessários para que 

o equipamento esteja em conformidade com as especificações do manual. 

 

Nota: O técnico deve ter controle das calibrações das ferramentas de uso pessoal 

utilizadas na fase de ajustes, como o multímetro, que é calibrado anualmente. 

Atentar-se para a validade da etiqueta de calibração. Qualquer inadequação 

acionar a supervisão técnica imediatamente. 

3. Testes de funcionamento: depois de finalizar todos os ajustes o técnico deverá 

testar os componentes, partes e peças que são necessárias para o funcionamento 

total do equipamento – conforme relatado no manual. O técnico deve documentar 

na O.S de atendimento todos os problemas que forem identificados neste 

momento. 

4. Verificação do funcionamento: finalizando o técnico deverá executar os testes 

de funcionamento do equipamento. 

 

Os testes que foram realizados, bem como os seus respectivos resultados devem ser 

registrados na O.S de atendimento. 

Qualquer imprevisto que ocorra durante o atendimento e que o técnico tenha 

dificuldade em solucioná-lo, o mesmo deve entrar em contato com a central de 

atendimentos da Conceito Diagnóstica, no telefone 31 2526-8181, onde será 

orientado. 

5.1.3  Registro do atendimento 

Após a realização da manutenção corretiva o técnico/assessor deverá: 

1. Imediatamente após o atendimento, o técnico informa ao assistente administrativo 

da assistência técnica que a preventiva foi finalizada para que o chamado seja 

encerrado no SAP, conforme POP.ASTEC.001-0 Atendimento Telefônico e 

Gerenciamento de Chamados de Serviços. 

2. Descrever todas ações realizadas nas fases de testes:  

 Troca de peças (nome, quantidade e código do fabricante),  

 Ajustes, testes de funcionamento, testes de verificação, (anexar evidências 

destes testes, ex. resultados de controle, calibração, etc.),  

 Concluir informando se o equipamento está liberado para uso ou não.  

 

Nota: A documentação deve ser assinada pelo técnico e cliente (O.S). 
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3. Entregar uma via da Ordem de Serviço ao cliente para a assistente administrativo 

da assistência técnica realizar a atualização no SAP e faça o arquivamento por 

ano, modelo e número de série Os registros deverão ser entregues em até no 

máximo 5 dias úteis, respeitando-se o último dia útil do mês. 

 

O assistente administrativo da assistência técnica deverá: 

1. Abrir o chamado de Manutenção Corretiva no sistema SAP e acompanhar o 

andamento até seu encerramento. Conforme POP.ASTEC.001-0 Atendimento 

Telefônico e Gerenciamento de Chamados de Serviços. 

2. Atualizar o SAP com o repasse das informações da Ordem de Serviço e sua 

digitalização. 

3. Realizar o arquivamento da O.S. por ano, modelo e número de série. Os registros 

deverão ser entregues em até no máximo 5 dias úteis, respeitando-se o último dia 

útil do mês. 

 

5.1.4  Solicitação de Peças e periféricos 

Para um atendimento rápido e assertivo a Conceito mantém estoque mínimo de peças 

novas e originais de fábrica.   

Para solicitar peças para realização de manutenções corretivas, o técnico deverá 

enviar e-mail para a supervisão técnica, com cópia para o gestor de serviços com as 

seguintes informações: número do chamado que está em atendimento, descrição e 

código da peça e motivo. 

A supervisão técnica avalia a necessidade da troca e envia, por e-mail para a  

Assistente administrativa realizar o pedido de venda via sistema para setor de  

Suprimentos, que vai providenciar a emissão da nota fiscal e o envio da peça.  

Caso não tenha em estoque, o gestor do Suprimentos envia solicitação de compra para 

aprovação da gestora de Serviços por e-mail, que realiza avaliação do contrato, antes 

de aprovar.  

Em caso de pedido não aprovado a gestora de serviço avalia junto a diretoria a 

decisão junto ao cliente. O cliente é informado em até 24 horas após da abertura do 

chamado via telefone e posteriormente, formalizando por e-mail sobre a decisão 

tomada. 
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5.1.5  Equipamento recolhido para reparo 

Em casos em que a falha persiste após terem sido esgotados todos os recursos para 

a correção, a supervisão técnica autoriza que o equipamento em campo seja recolhido 

para reparo e investigação na Conceito Diagnóstica. 

Para este procedimento o técnico deverá: 

1. Solicitar autorização a supervisão técnica por telefone; 

2. Supervisora técnica solicita ao faturamento, por e-mail, a emissão de nota de 

transporte; 

3. Realizar procedimento de descontaminação conforme POP. ASTEC.006-05 

Descontaminação e higienização de equipamentos; 

4. O setor fiscal deverá enviar a nota fiscal por e-mail ao técnico com cópia para a 

supervisão técnica; 

5. O técnico deve descrever na O.S de atendimento todos os ajustes e testes 

realizados assim como seus resultados, conforme relatado no tópico 5.1.2 deste 

procedimento.   

 

5.1.6  Recebimento de equipamento na Conceito Diagnóstica 

O equipamento deve ser entregue no recebimento, onde deve-se: 

1. Conferir a nota fiscal de transporte; 

2. Conferir o certificado de descontaminação; 

3. Encaminhar o equipamento a sala de descontaminação; 

4. O técnico realiza o procedimento de descontaminação, conforme 

POP.ASTEC.006-05 Higienização e Descontaminação de Equipamentos; 

5. Após descontaminação, o técnico anexa o ANX.ASTEC.003(1) CheckList Entrada 

e Liberação de Equipamentos, e o ANX.ASTEC.006(2) Certificado de 

Descontaminação ao chamado aberto. 

6. Em seguida o técnico encaminhar o equipamento para a área de quarentena. 

 

Nota: Em caso de entrega de equipamento para reparo pelo próprio cliente na 

Conceito Diagnóstica, o procedimento de recebimento deve ser o mesmo relatado 

anteriormente neste tópico. Acrescido da autorização prévia da supervisão técnica 

para recebimento do equipamento. 
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5.1.7 Execução do Reparo na Conceito Diagnóstica 

Na área de manutenção e testes o técnico responsável pelo atendimento deverá: 

 

1. Proceder com uma nova descontaminação e higienização do equipamento; 

2. Verificar quais serão as ações corretivas e/ou preventivas que devem ser 

realizadas, baseado nas informações do relatório de O.S. preenchido em campo 

e baseado na avaliação detalhada do equipamento in loco; 

3. Proceder com os ajustes e testes conforme relatado no item 5.1.2 deste 

procedimento; 

4. Registrar a intervenção conforme tópico 5.1.3 Registro do atendimento, deste 

procedimento. 

5.1.8 Envio do equipamento ao cliente 

Após a execução do reparo do equipamento nas dependências da assistência técnica 

da Conceito Diagnóstica, o técnico deverá: 

1. Proceder uma limpeza e descontaminação do equipamento; 

2. Realizar a embalagem, conforme descrito no POP.ASTEC.003-00 Instalação e 

Desinstalação de Equipamentos 

3. Encaminhar o equipamento ao setor de suprimentos/logística para agendamento 

da entrega. 

4. Técnico agenda com o cliente a nova instalação, preenche a O.S. baseado na 

avaliação detalhada do equipamento in loco. 

5.2 Suporte Científico ao Cliente 

Demandas geradas pelos clientes sobre dúvidas, dificuldades e problemas de 

manuseio com os produtos comercializados são direcionados pela supervisão técnica 

a equipe de assessores científicos, conforme POP.ASTEC.001-00 Atendimento 

Telefônico e Abertura de Chamados 

O atendimento científico na Conceito Diagnóstica pode ser realizado via acesso 

remoto ou presencialmente nas dependências do cliente. 

5.2.1  Atendimento via acesso remoto 

A assessoria científica utiliza softwares disponibilizados pelo fabricante para acesso 

remoto das máquinas dos clientes, para atuar preventivamente ou corretivamente. A 

equipe da Conceito Diagnóstica, assim como todos os assessores científicos da 
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Conceito assinam o termo de responsabilidade e confidencialidade de informações, 

sob pena de sanções jurídicas e trabalhista em caso de infração. 

Nota: Os equipamentos que já vem com o data link referenciado para uso, já são 

conectados automaticamente ao software de acesso remoto. 

5.2.2  Execução do acesso remoto  

Para acesso remoto às máquinas conectadas via cobas link é preciso entrar no 

seguinte site da ROCHE: https://partneraccess.roche.net/ 

 

Clicar no ícone do AXEDA e entrar com usuário e senha (individual). Em seguida 

procurar pelo número de série do cobas link, clicar em conectar e entrar em contato 

com o cliente para ele liberar o acesso. 

Para acesso remoto aos equipamentos da Sysmex deve-se entrar no site: 

https://etools.sysmex.com/Thingworx/Runtime/index.html#master=SLAMaster&mashup=SLAInstru

ments
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Entrar com o usuário e senha e esperar entrar na seguinte tela: 

 

 

Clicar em ”search” e digitar o número de série do equipamento desejado. Após 

aparecer o instrumento clicar em “Instrument Details” e a seguinte tela aparecerá: 
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Clicar em “Instrument tools” e depois em “connect”. 

 

Neste momento abrirá uma nova guia. Clicar em “connect”. Entrar em contato com o 

cliente e solicitar que ele aceite o acesso e informar o número que aparecerá na 

tela. Digitar esse número na tela do VNC e o acesso será efetuado. 

6. CONTROLE DE REGISTROS 

 

Identificação Armazenamento Proteção Recuperação Retenção Disposição 

ANX.ASTEC.003(1) 
Checklist Entrada e 
Liberação de 
Equipamentos 

SAP / Pasta 
física no setor 
ASTEC 

Acesso 
restrito a 
ASTEC 

Número de 
série 

Tempo de vida 
útil do 
equipamento 
para 
armazenamento 
físico 

Destruir 

ANX.ASTEC.006(2) 
Certificado de 
Descontaminação 

SAP / Pasta 
física no setor 
ASTEC 

Acesso 
restrito a 
ASTEC 

Número de 
série 

Tempo de vida 
útil do 
equipamento 
para 
armazenamento 
físico 

Destruir 
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NF de transporte 
ou Declaração 
ciência da retirada 
de equipamento. 

SAP / Pasta 
física no setor 
ASTEC 

Acesso 
restrito a 
ASTEC 

Número de 
série 

Tempo de vida 
útil do 
equipamento 
para 
armazenamento 
físico 

Destruir 

 

7. TABELA DE RESPONSABILIDADES E RECURSOS 

 Atividade Responsável Entradas Saídas Recursos 

Abertura de 

chamado 
Assistente 
administrativo 

Número de 
série e 
defeito 

relatado 

Número do 
chamado no 

SAP 
Sistema SAP 

Solicitação de 

peças 
Técnico da 
Assistência técnica 

E-mail 

Nota fiscal 
de envio de 
peças ou 
pedido de 
compra 

Correio 
eletrônico 

Sistema SAP 

Reparo do 

equipamento 
Técnico da 
Assistência técnica 

Chamado 
Ordem de 
Serviço 

Peças e 
ferramentas 

 

8. CONTROLE DE REVISÕES 

 

 

 

 

 

 

 

Revisão N° Data Descrição da Revisão Responsável 

00 01/03/2019 Emissão do documento Eliane Leal 
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9.  APROVAÇÃO E ASSINATURA 

 

 

 

 

Data   Aprovado por 

01/03/2019 
  Antônio Marcos de Souza 

Rodrigues   
 

 

 

 

10. ANEXOS 


