
Autor: Andreia Soares 

Revisado por: Agnes Souza 

Área emitente: Garantia da qualidade 

POP.QUA.008 

Versão: 3 

Emitido em: 30/11/2018 

Próxima revisão: 02/01/2021 

Início de vigência: 02/01/2019 

 

 

 

  CONTROLE DE QUALIDADE DOS 
PROCESSOS DE MANUTENÇÕES E CALIBRAÇÕES 

INTERNAS 
 

OBJETIVO DO PROCEDIMENTO: 

 

Este documento normatiza a gestão dos programas de manutenção, limpeza, 

verificação, calibração, controle de processos e ferramentas internas da Conceito 

Diagnóstica, tais como: 

 Manutenção ar condicionado; 

 Manutenção geladeiras; 

 Manutenção extintores; 

 Coleta resíduos: químicos, biológicos, sólidos, líquidos e pérfuro cortantes; 

 Calibrações: termômetros, termo-higrômetros, multímetros, datalogger e 

controladores digitais; 

 Controle de dedetização; 

 Controle de pragas; 

 Limpeza caixa d’água. 
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1.  APLICAÇÃO 

Aplica-se ao setor de Garantia da Qualidade e aos coordenadores ou gerentes do 

setor responsável pela demanda. 

2. ÁREAS ENVOLVIDAS 

  Executante: Garantia da Qualidade 

  Participantes: Assistência técnica e Almoxarifado. 

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 

às empresas que realizam as atividades de importação, distribuição e 

armazenamento. 

Portaria MS 3523/98 - Aprova Regulamento Técnico contendo medidas básicas 

referentes aos procedimentos de verificação visual do estado de limpeza, remoção 

de sujidades por métodos físicos e manutenção do estado de integridade e eficiência 

de todos os componentes dos sistemas de climatização, para garantir a Qualidade do 

Ar de Interiores e prevenção de riscos à saúde dos ocupantes de ambientes 

climatizados. 

Resolução RE 9/2003 - Determina a publicação de Orientação Técnica elaborada 

por Grupo Técnico Assessor, sobre Padrões Referenciais de Qualidade do Ar Interior, 

em ambientes climatizados artificialmente de uso público e coletivo. 

NBR ISO/IEC 17025 de janeiro de 2001 - Trata dos Requisitos Gerais para 

Competência de Laboratórios de Ensaio e Calibração. 

ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

4. DEFINIÇÕES 

Manutenção: O termo manutenção pode estar relacionado com a conservação 

periódica, ou seja, com os cuidados e consertos que são feitos entre determinados 

períodos de tempo com o intuito de preservar o perfeito funcionamento do item. 
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Calibração: é um conjunto de operações que estabelecem, sob condições 

especificadas, a relação ente valores indicados por um instrumento de medição e os 

valores correspondentes aos padrões utilizados. 

Dedetização: é uma palavra que significa praticar o ato de dedetizar, ou seja, aplicar 

um inseticida com o objetivo de eliminar uma determinada praga. 

GQ: Garantia da Qualidade 

5. PROCEDIMENTOS 

A Conceito Diagnóstica estabelece, documenta, implementa e mantêm um plano de 

manutenção de equipamentos medição, controle de ambiente e resíduos gerados 

conforme a descrição abaixo: 

 

INTERVENÇÃO PERIODICIDADE EVIDÊNCIA 

Manutenção Ar Condicionado 
Mensal Relatórios e o 

PMOC Semestral 

Manutenção Geladeiras Bimestral Planilha preenchida 

Manutenção extintores 
De acordo com a 
etiqueta afixada em 
cada equipamento 

Etiqueta Extintor 

Coleta resíduos químicos e 
biológicos 

Mensal Certificado de coleta 

Calibrações ferramentas de 
trabalho 

Anual 
Certificado de 
calibração 

Dedetização Semestral Relatório de serviço 

Controle de pragas Anual Relatório de serviço 

Limpeza predial Diário Contrato de serviço 

Limpeza caixa d'água Anual Relatório de serviço 

 

As empresas prestadoras de serviço devem ser credenciadas e acompanhadas 

durante o serviço de manutenção de a modo a garantir a qualidade no serviço. 

Anualmente as empresas são qualificadas através do formulário ANX.SUP.002(1) 

Qualificação de Fornecedores e Prestadores de Serviço. 
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5.1 Manutenção Geladeiras 

A manutenção é realizada internamente, pelo setor de suprimentos, de dois em dois 

meses, onde verifica-se: 

 Borracha da porta; 

 Limpeza interna; 

 Descongelamento. 

Em caso de necessidade de manutenção de assistência técnica é realizado um 

orçamento pelo setor de Suprimentos conforme POP.SUPR.001-0 Credenciamento 

de fornecedores e prestadores de serviços. 

As manutenções são registradas no formulário ANX.QUA.008(1) Controle de 

manutenção das Geladeiras. 

5.2 Manutenção do Ar Condicionado 

O programa de manutenção é realizado de acordo com a portaria da ANVISA número 

3523 de 28/08/1998 e Resolução RE número 09-16/01/2003. 

É realizada uma visita mensal para efetivação da manutenção preventiva: 

 Limpeza filtro; 

 Limpeza evaporador; 

 Limpeza interna; 

 Limpeza da frente; 

 Temperatura entrada; 

 Temperatura saída; 

 Amperagem; 

 Elétrica. 

Semestralmente é realizada a limpeza química descondensadora e evaporadora. Em 

toda visita a empresa emite o relatório de visita. O PMOC (Plano de manutenção, 

operação e controle) é emitido pela empresa responsável pela limpeza do ar 

condicionado. 

A Conceito possui 9 unidades de ar condicionados, conforme descrito abaixo:  
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Setor Modelo Capacidade Fabricante 

GQ Split 18000 LG 

Recepção Split 18000 LG 

Compras e faturamento Split 18000 LG 

Gerência administrativa Split 18000 LG 

Financeiro Split 18000 LG 

Comercial Split 18000 LG 

Diretoria executiva Split 18000 LG 

Assistência técnica Piso teto 36000 Rheem 

Almoxarifado Piso teto 36000 Rheem 

 

O acompanhamento das manutenções é feito através do ANX.QUA.008(2) Planilha 

de acompanhamento das manutenções do ar condicionado. 

5.3 Manutenção Extintores 

A Conceito possui extintores distribuídos nos setores conforme descrição abaixo: 

 

SETOR TIPO CARGA NOMINAL 

Escritórios CO2 6 KG 

ASTEC e ASSE Pó Químico ABC 6 KG 

Rampa Galpão Pó Químico BC 6 KG 

Almoxarifado Pó Químico ABC 6 KG 

 

É verificado mensalmente as condições dos extintores conforme descrito abaixo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁGUA

1- Verificar se o ponteiro do indicador de pressão não se encontra na faixa vermelha.

2- Se o lacre plástico da válvula não está rompido.

3- Se as condições aparentes do extintor são boas, ouseja, se não possui avarias , ferragens, furos, amassado.

4- A data de vencimento da garantia Resil. Ao término da garantia o extintor deve ser submitido a manutenção 2º nível , conforme Manual Técnico.

5- Na verificação do extintor se houver alguma discrepância em relação aos itens 1,2,3 e 4; recomendamos a manutenção imediata do produto.

Manutenção

No máximo 5 anos, o extintor deve ser submetido a vistoria conforme data registrada acima (manutenção 3º nível).

Recarregar o extintor imediatamente após o uso com água potável.

PÓ SECO

Manter o extintor em boas condições de funcionamento

Inspecionar o extintor a cada 12 meses NBR 12962 e vistoriá-lo a cada 5 anos conforme NBR 13485.

O ponteiro do manômetro estandi na faixa "recarregar" levar o extintor á um posto de serviço autorizado.

CO2

Verficar o peso do extintor completo a cada 06 meses NBR 12962.

O extintor tem peso gravado na válvula.

Recarregar em caso de perda de peso maior que 10% de carga nominal NBR 11716

Vistoriar completamente o extintor a cada 05 anos NBR13485.

Recarregar imediatamente após o uso ou em caso de vazamento.

INSTRUÇÕES GERAIS

INSTRUÇÕES GERAIS

INSTRUÇÕES GERAIS
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Em casos de inspeção, recarga, manutenção e troca dos extintores a Conceito 
possui uma empresa credenciada e avaliada anualmente para realização do serviço, 
conforme POP.SUPR.002-0 Qualificação de Fornecedores e Prestadores de 
Serviço. 
 
O acompanhamento das manutenções e vistoria mensal são feitos através do 

ANX.QUA.008(3) Cronograma de Manutenção dos Extintores. 

5.4 COLETA DE RESÍDUOS QUÍMICOS E BIOLÓGICOS 

 
A Conceito Diagnóstica garante o gerenciamento de seus resíduos, desde a geração 

até a disposição final, de forma a atender aos requisitos ambientais e de saúde 

pública, assim como as exigências legais, RDC ANVISA nº 306/04 e Resolução 

CONAMA nº 358/05. A coleta e descarte dos produtos do grupo A B e E são 

realizadas conforme descrito no POP.BIO.003-0 Gerenciamento de Resíduos. 

Todo o material é segregado em sala sinalizada e em compartimentos adequados 

conforme legislação, e a destruição é feita por incineração através uma empresa 

credenciada. 

5.5 Serviços de Calibração 

Atendendo aos requisitos de boas práticas de importação, armazenamento e 

distribuição, a Conceito Diagnóstica afere seus equipamentos de medição e controle, 

são eles: 

EQUIPAMENTO SETOR PERIDIOCIDADE 

Multímetros Assistência técnica Anual 

Termômetros Almoxarifado Anual 

Controladores digitais Almoxarifado Anual 

Termo-higrômetros Almoxarifado Anual 

Datalogger Almoxarifado Anual 

 
O serviço é realizado por empresas credenciadas e são emitidos certificados de 
calibração. 
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5.6 Dedetização, Controle de Praga e Limpeza da 

Caixa D’água 

É realizada semestralmente a dedetização e a limpeza da caixa d’água das 

dependências da Conceito Diagnóstica. O serviço é realizado por empresa 

credenciada e são utilizados produtos com registro no ministério da saúde, que são 

descritos no certificado.   

O controle de pragas das dependências da Conceito Diagnóstica é realizado 
anualmente por empresa credenciada e é entregue o certificado. 
 
O acompanhamento da dedetização, controle de pragas e limpeza da caixa d’água 

são feitos através do ANX.QUA.008(4) Controle de Dedetização, de pragas e limpeza 

da caixa d’água. 

5.7 Limpeza Predial 

A limpeza das dependências da Conceito Diagnóstica é realizada diariamente por 

empresa terceirizada. O serviço é realizado por profissional treinado e o fornecimento 

de EPIs, uniforme e etc., é de responsabilidade da empresa contratada.  

São realizadas as seguintes limpezas:  

Diária 

 Escritórios: A limpeza do chão deve-se varrer, quando necessário passar pano 

molhado com água e desinfetante, tirar o pó das mesas com pano úmido e 

detergente e esvaziar as lixeiras.  

 Área técnica: Para cuidado com os materiais e equipamentos a limpeza do 

chão deve ser feita sempre com o pano molhado com água e desinfetante. Nas 

bancadas da área técnica apenas os funcionários do setor são autorizados a 

realizar a limpeza.  

 Nas áreas de biossegurança, deve-se usar EPIS específicos (luvas, jalecos). 

O responsável pela biossegurança realizará treinamentos específicos sobre o 

uso de EPIs e segurança do trabalho.  

Mensal 

 Escritórios: A limpeza do chão deve-se passar pano molhado com água e 

desinfetante, tirar o pó das mesas com pano úmido e detergente e esvaziar as 

lixeiras, limpar as janelas, paredes, portas e os portais com produto específico.  

 Área técnica: Para cuidado com os materiais e equipamentos a limpeza do 

chão deve ser feita sempre com o pano molhado com água e desinfetante. 

Limpar as janelas, portas, portais e paredes com produto específico.  
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Nota: Os banheiros são lavados todos os dias utilizando cloro, desinfetante e 

demais produtos específicos.   

Os produtos utilizados na rotina de limpeza não interferem na qualidade dos produtos 

armazenados e possuem registro na ANVISA. 

O controle de limpeza é realizado conforme ANX.QUA.008(5) Limpeza Diária. 

Quando se tratar de uma limpeza quinzenal ou mensal deve-se escrever no campo 

“Observação” do formulário.   

Ao final do mês os formulários devem ser entregues ao responsável da Garantia da 

Qualidade para validação e arquivamento.  

5.8 Violações 

Na identificação da falha dos padrões pré-estabelecidos deve-se registrar a não 

conformidade conforme POP.QUA.003-0 Não Conformidades e Ações Corretivas e 

Preventivas.  

6. CONTROLE DE REGISTROS 

Identificação Armazenamento Proteção Recuperação Retenção Disposição 

Relatórios de 
visitas ar 
condicionado, 
PMOC 
 

Pasta física no 
setor de 
Suprimentos 

Acesso 
restrito a 
Suprimentos 
e GQ 

Nome da 
intervenção 

4 anos Destruir 

Certificado de 
calibração 
 

Pasta física no 
setor da Garantia 
da Qualidade 

Backup 
software da 
empresa 
terceirizada 

Nome do item 
calibrado 

4 anos 
Destruir e 
deletar 

Certificado da 
Dedetização e 
controle de pragas 

Pasta física no 
setor de 
Suprimentos 

Acesso 
restrito a 
Suprimentos 
e GQ 

Nome da 
intervenção 

4 anos Destruir 

ANX.QUA.008(1) 
Controle de 
manutenção das 
Geladeiras. 

Ano vigente no 
setor de 
Almoxarifado e os 
demais em pasta 
física no setor da 
Garantia da 
Qualidade  

Acesso 
restrito a GQ 

Nome da 
intervenção 

4 anos Destruir 

ANX.QUA.008(2) 
Planilha de 
acompanhamento 
das manutenções 
do ar condicionado. 
 

Pasta física no 
setor de 
Suprimentos 

Acesso 
restrito a 
Suprimentos 
e GQ 

Nome da 
intervenção 

4 anos Destruir 



Autor: Andreia Soares 

Revisado por: Agnes Souza 

Área emitente: Garantia da qualidade 

POP.QUA.008 

Versão: 3 

Emitido em: 30/11/2018 

Próxima revisão: 02/01/2021 

Início de vigência: 02/01/2019 

 

 

 

ANX.QUA.008(3) 
Cronograma de 
manutenções dos 
Extintores 
 

Pasta física no 
setor de 
Suprimentos 

Acesso 
restrito a 
Suprimentos 
e GQ 

Nome da 
intervenção 

4 anos Destruir 

 

7. TABELA DE RESPONSABILIDADES E RECURSOS 

 Atividade Responsável Entradas Saídas Recursos 

Manutenção ar 
condicionado 

Empresa 
Terceirizada/ 
Suprimentos 

ANX.QUA.008(2) 
Planilha de 
acompanhamento das 
manutenções do ar 
condicionado. 

PMOC e 
Relatórios de 

visitas 

NA 

Manutenção 
geladeira 

Almoxarifado/ 
Garantia da 
Qualidade 

Manutenção bimestral ANX.QUA.008
(1) Controle de 

manutenção 
das Geladeiras 

NA 

Manutenção 
extintor 

Empresa 
Terceirizada/ 
Garantia da 
Qualidade 

ANX.QUA.008(3) 
Cronograma de 
Manutenção dos 

Extintores 

Extintores 
etiquetados e 

Ordem de 
Serviço 

NA 

Coleta resíduos 
químicos, 

biológicos e 
perfuro cortantes 

Empresa 
Terceirizada/ 
Garantia da 
Qualidade 

Agendamento de 
coleta 

Registro de 
coleta pela 
empresa 

terceirizada 

NA 

Calibrações dos 
equipamentos de 

medição 

Empresa 
Terceirizada/ 
Garantia da 
Qualidade 

Envio dos itens para 
calibração 

Certificados 
de 
calibração. 

 

NA 

Limpeza diária  Funcionária 
Empresa 

Terceirizada 

Setores da Empresa ANX.QUA.00
8(5) Controle 
de Limpeza 
Diária. 

NA 

Dedetização, 
controle de pragas 

e limpeza caixa 
d’água  

Empresa 
Terceirizada/ 
Suprimentos 

Agendamento 
semestral e anual  

Certificado das 
empresas 

terceirizadas 

NA 
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8. CONTROLE DE REVISÕES 

 

9. APROVAÇÃO E ASSINATURA 

 

 

 

 

Data   Aprovado por 

02/01/2019 
  Antônio Marcos de Souza 

Rodrigues   

 

 

 

Revisão N°      Data Descrição da Revisão Responsável 

01 18-08-2015 Emissão Inicial Andreia Soares 

02 10/02/2016 

 Inclusão item 4.0 Normas de referência 

 Incluído definições 

 Revisão item 6.0  

 Mudança numeração do POP ADM-010 

para ADM-005 

Andreia Soares 

03 02/01/2019 

 Mudança da codificação do 

procedimento de   PGQ ADM-005-02 

Programas de manutenção, limpeza, 

verificação, calibração, controle de 

processos e ferramentas internas da 

Conceito Diagnostica para 

POP.QUA.008-3 Controle dos 

Processos de Manutenções e 

Calibrações Internas. 

 Revisão de todos os itens do 

procedimento 

Agnes Souza 



Autor: Andreia Soares 

Revisado por: Agnes Souza 

Área emitente: Garantia da qualidade 

POP.QUA.008 

Versão: 3 

Emitido em: 30/11/2018 

Próxima revisão: 02/01/2021 

Início de vigência: 02/01/2019 

 

 

 

10. ANEXOS 

10.1  ANX.QUA.008(1) Controle de Manutenção da 

Geladeira 

 

 

10.2  ANX.QUA.008(2) Planilha de acompanhamento 

das manutenções do ar condicionado. 
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10.3 ANX.QUA.008(3) Cronograma de Manutenção dos 

Extintores. 

 

 

10.4  ANX.QUA.008(4) Controle de Dedetização, de 

Pragas e Limpeza da caixa d’água. 
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10.5  ANX.QUA.008(5) Limpeza Diária. 

 

 


