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     INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO 
DE EQUIPAMENTOS 

 

OBJETIVO DO PROCEDIMENTO: 

 

Dar as orientações sobre o processo de instalação e desinstalação dos 

equipamentos e definir as atividades necessárias. 
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1.  APLICAÇÃO 
Este procedimento aplica-se à Assistência Técnica. 

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. 

Site Preparation – formulário que contém todos os dados relacionados as dimensões 

físicas e especificações técnicas necessárias para a instalação e uso do 

equipamento, bem como informações referentes as dimensões para acesso ao local 

de instalação.  

Ficha cadastral – formulário com os dados do cliente, do tipo de negociação, 

consumo mensal, equipamento e periféricos. 

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. 
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EPI - Equipamento de Proteção Individual. 

5. PROCEDIMENTOS 

5.1 Instalação de Equipamentos 

Após o fechamento de um negócio a analista comercial encaminha, por e-mail, a 

gerência e supervisão da assistência técnica o site preparation devidamente assinado 

pelo cliente. A supervisão da assistência técnica analisa se o cliente possui as 

condições necessárias para a instalação do equipamento por meio do site 

preparation, sendo afirmativo a assistência técnica, informa a analista comercial o 

prazo previsto para a liberação e instalação do equipamento de acordo com 

negociação entre as áreas. 

Nos casos em que sejam necessárias adequações do local de instalação, a 

supervisão técnica devolve o site preparation a analista comercial, pontuando as 

inadequações. Após o cliente realizar as adequações necessárias, o consultor 

comercial retorna no local, realiza uma vistoria e preenche um novo formulário de site 

preparation.  

Nota:  

 Os prazos de liberação de equipamentos serão combinados pela supervisão 

técnica e Suprimentos. Para a instalação o prazo é conforme definição do 

Departamento de Serviços e Comercial.  

 Caso o consultor comercial tenha alguma dúvida no levantamento de campo do 

site preparation, ele deve ligar para o telefone de chamados 31 2526-8181 para 

solicitar auxílio a equipe técnica. 

5.1.1 Ficha Cadastral 

Após confirmação da instalação a analista comercial encaminha a gerência de 

serviço, supervisão técnica e coordenador dos suprimentos a ANX.COM.002(1) Ficha 

Cadastral, que descreve os dados do cliente, testes utilizados e quantidades e 

periféricos que serão consumidas mensalmente, conforme fluxo de venda do 

Comercial.  

A supervisora técnica preenche o ANX.COM.002(1) Ficha Cadastral, com prazo 

máximo de 5 dias e envia para a analista comercial fomentar os dados da máquina 

no contrato comercial (número de série, previsão de instalação).  
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Na área de manutenção e reparo o técnico realiza os testes de funcionamento do 

equipamento, conforme orientação do manual de serviço, em seguida o técnico 

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

e a ordem de serviço detalhando todo o serviço que foi realizado no equipamento. As 

informações da O.S. serão repassadas para o SAP pela assistente administrativa da 

assistência técnica de forma a manter o histórico do equipamento. 

5.1.2  Liberação e Envio do equipamento 

A supervisão da assistência técnica deverá: 

 Após a fase de testes funcionais do equipamento, enviar o ANX.COM.002(1) Ficha 

Cadastral com todos os dados do equipamento e periféricos ao setor de 

faturamento para a emissão das notas fiscais. 

 Definir o técnico responsável pela instalação e o assessor responsável pelo 

treinamento. O técnico ou a supervisora técnica deverão entrar em contato com 

cliente para definirem a agenda, levando em consideração o prazo acordado em 

contrato. 

 A partir da definição da data, fará solicitação com o setor de expedição para o 

contato com a transportadora, que fará o envio do equipamento. 

 Enviar o ANX.COM.002(1) Ficha Cadastral para a assistente administrativo da 

assistência técnica atualizar as informações das máquinas na planilha de base 

instalada no drive Prodis e ANX.QUA.004(1) Planilha de Manutenções 

Preventivas incluindo a data da primeira manutenção preventiva.  

 

O assistente administrativo deverá: 

 Abrir o chamado de instalação e de treinamento no SAP. 

 Atualizar as informações das máquinas na planilha de base instalada no drive 

Prodis. 

 Atualizar ANX.QUA.004(1) Planilha de Manutenções Preventivas incluindo a data 

da primeira manutenção preventiva.  

 Encerrar o chamado no SAP após receber a informação do técnico e do assessor 

Científico. 

 Atualizar o SAP com o repasse das informações da O.S e sua digitalização. 

 

 

O Técnico deverá: 

 Limpar e descontaminar o equipamento após a fase de testes de funcionamento 

conforme POP.ASTEC.006-5 Descontaminação e Higienização de Equipamentos 
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 Embalar o equipamento. 

 Fixar o certificado de descontaminação na embalagem externa ao equipamento. 

 Fazer a instalação do equipamento conforme a agenda. 

 Preencher o ANX.QUA.003(2) Checklist de Instalação e Desinstalação. 

 Preencher adequadamente a O.S. com todos os campos do formulário:  número 

chamado, tipo de contrato, cliente, endereço, bairro, município, estado, telefone e 

e-mail, versão software, data do atendimento, horário de chegada e saída, modelo 

do equipamento, número de série, tempo de deslocamento, descrição do 

chamado, problemas encontrados, soluções, coletar a assinatura do cliente e 

assinar. 

 Informar imediatamente ao assistente administrativo da assistência técnica que a 

instalação foi finalizada para que o chamado seja encerado no SAP. 

 Entregar a via amarela da O.S. e os demais registros para a assistente 

administrativo da assistência técnica em até no máximo 5 dias úteis, respeitando 

o último dia útil do mês, para atualização do SAP e o arquivamento. 

 Fazer uso de EPI durante o atendimento, respeitar as regras de biossegurança do 

local de instalação. 

 

O assessor científico deverá: 

 Fomentar o cliente de toda documentação do produto necessária para a realização 

da rotina de exames (bulas, FISPQ, manual de operação, passo a passo de uso, 

tabela com os registros da ANVISA dos produtos que serão utilizados, etc.) 

 Informar ao cliente quanto a forma de atendimentos de chamados de serviço na 

Conceito Diagnóstica. 

 Fazer o treinamento para a equipe do cliente conforme a agenda e aplicar as 

provas após o treinamento. 

 Fazer a análise de eficácia do treinamento. 

 Fornecer o certificado de treinamento aos treinandos aptos. 

 Preencher adequadamente a O.S. com todos os campos do formulário:  número 

chamado, tipo de contrato, cliente, endereço, bairro, município, estado, telefone e 

e-mail, versão software, data do atendimento, horário de chegada e saída, modelo 

do equipamento, número de série, tempo de deslocamento, descrição do 

chamado, problemas encontrados, soluções, coletar a assinatura do cliente e 

assinar. 

 Informar imediatamente ao assistente administrativo da assistência técnica que o 

treinamento foi finalizado para que o chamado seja encerado no SAP. 

 Entregar a via amarela da O.S. e as provas corrigidas para a assistente 

administrativo da assistência técnica em até no máximo 5 dias úteis, respeitando 

o último dia útil do mês, para atualização do SAP e arquivamento. 
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 Passar feedback as gerencias de serviço e comercial sobre suas “impressões” do 

cliente, as dificuldades enfrentadas durante o treinamento que poderão repercutir 

na rotina diária de uso do equipamento e/ou outras informações tidas como 

importantes de serem pontuadas e trabalhadas preventivamente. 

5.2 Desinstalação 

Em caso de rescisão de contrato, a analista comercial, comunica a gerência e 

supervisão da assistência técnica através de e-mail, enviando o ANX.COM.002(1) 

Ficha Cadastral com os dados do cliente. 

No campo “Informações Adicionais” é inserido os dados referente ao motivo do 

encerramento do contrato bem como a data a partir da qual o equipamento poderá 

ser desinstalado e removido.  

Nota: A demanda de desinstalação poderá ser gerada pela Assistência Técnica nos 

casos de uma substituição de equipamento por motivo de falha. 

Cabe a supervisão da assistência técnica: 

 Definir o técnico responsável pela preparação para a remoção.  

 A partir da definição da data, fará a solicitação a expedição para a coleta do 

equipamento. 

 Enviar a ficha cadastral para a assistente administrativo da assistência técnica 

atualizar as informações das máquinas na planilha de base instalada no drive 

Prodis e atualizar a planilha de preventiva excluindo esse equipamento. 

 

O assistente administrativo deverá: 

1. Abrir o chamado de desinstalação no SAP. 

2. Atualizar as informações das máquinas na planilha de base instalada no drive 

Prodis. 

3. Atualizar ANX.QUA.004(1) Planilha de Manutenções Preventivas excluindo o 

equipamento.  

4. Encerrar o chamado no SAP após receber a informação do técnico. 

5. Atualizar o SAP com o repasse das informações da O.S. e sua digitalização. 

6. Realizar o arquivamento da Ordem de Serviço e dos demais registros gerados no 

atendimento ao Cliente. 

 

 

O Técnico deverá: 

 O contato com o cliente para programar a agenda para a remoção do equipamento 

 Fazer a preparação para a remoção do equipamento conforme a agenda. 
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 Preencher o ANX.QUA.003(2) Checklist de Instalação e Desinstalação. 

 Preencher adequadamente a O.S. com todos os campos do formulário:  número 

chamado, tipo de contrato, cliente, endereço, bairro, município, estado, telefone e 

e-mail, versão software, data do atendimento, horário de chegada e saída, modelo 

do equipamento, número de série, tempo de deslocamento, descrição do 

chamado, problemas encontrados, soluções, coletar a assinatura do cliente e 

assinar. 

 Informar imediatamente ao assistente administrativo da assistência técnica que o 

atendimento foi finalizado para que o chamado seja encerado no SAP e entregar 

a via amarela da O.S. e os demais registros em até no máximo 5 dias úteis, para 

atualização do SAP. 

 Promover a descontaminação do equipamento e preencher o ANX.ASTEC.006(1) 

Checklist Descontaminação, conforme POP.ASTEC.006-00 Higienização e 

Descontaminação de Equipamentos.  

 Registrar e apontar possíveis avarias e danos nos equipamentos, acessórios e 

acessórios auxiliares, registrando todas estas informações na Ordem de Serviço. 

 Acompanhar e/ou realizar processo de embalagem, anexar o ANX.ASTEC.006(2) 

Certificado de Descontaminação. 

 Fixar o ANX.ASTEC.003(2) Ficha de Entrada do Equipamento assim que o mesmo 

chegar à Conceito. 

6. CONTROLE DE REGISTROS 

Identificação Armazenamento Proteção Recuperação Retenção Disposição 

Ordem de serviço 
(O.S.) 

SAP/ Pasta 
física ASTEC 

Acesso 
restrito 
ao setor 
ASTEC 

Número de 
série/  
Nome do 
Equipamento 

Tempo de vida 
útil do 
equipamento  

Destruir 

Provas de 
treinamento 

SAP/ Pasta 
física ASTEC 

Acesso 
restrito 
ao setor 
ASTEC 

Número de 
série/  
Nome do 
Equipamento 

Tempo de vida 
útil do 
equipamento  

Destruir 

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

SAP/ Pasta 
física ASTEC 

Acesso 
restrito 
ao setor 
ASTEC 

Número de 
série/  
Nome do 
Equipamento 

Tempo de vida 
útil do 
equipamento  

Destruir 

ANX.QUA.003(2) 
Checklist de 
Instalação e 
Desinstalação 

SAP/ Pasta 
física ASTEC 

Acesso 
restrito 
ao setor 
ASTEC 

Número de 
série/  
Nome do 
Equipamento 

Tempo de vida 
útil do 
equipamento  

Destruir 

ANX.ASTEC.003(3) 
Ficha de Entrada 
do Equipamento 

SAP/ Pasta 
física ASTEC 

Acesso 
restrito 

Número de 
série/  

Enquanto o 
equipamento 

Destruir 
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ao setor 
ASTEC 

Nome do 
Equipamento 

estiver em 
quarentena 

Site Preparation 

SAP/ Pasta 
física ASTEC 

Acesso 
restrito 
ao setor 
ASTEC 

Número de 
série/  
Nome do 
Equipamento 

Tempo do 
contrato 
comercial  

Destruir 

ANX.QUA.004(1) 
Planilha de 
Preventiva 

Pasta ASTEC 
no Servidor 

Acesso 
restrito  

Setor 
ASTEC 

Ano Vigente Deletar 

ANX.ASTEC.006(1) 
Checklist 
Descontaminação. 

SAP/ Pasta 
física ASTEC 

Acesso 
restrito 
ao setor 
ASTEC 

Número de 
série/  
Nome do 
Equipamento 

Enquanto o 
equipamento 
estiver em 
quarentena 

Destruir 

ANX.ASTEC.006(2) 
Certificado de 
Descontaminação. 

SAP/ Pasta 
física ASTEC 

NA NA NA NA 

 

7. TABELA DE RESPONSABILIDADES E RECURSOS 

 Atividade Responsável Entradas Saídas Recursos 

Preencher site 

Preparation 
Consultor/ 
Cliente 

Dados de 
infraestrutura 

Site preparation 
preenchido e 
assinado 

NA 

Preparação do 

equipamento 

Técnico 
Assistência 
Técnica 

ANX.COM.001(1) 
Ficha Cadastral 

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

NA 

Instalação do 

equipamento 

Técnico 
Assistência 
Técnica 

ANX.COM.001(1) 
Ficha Cadastral 

O.S. e o 
ANX.QUA.003(2) 
Checklist de 
Instalação e 
Desinstalação 

NA 
 

Treinamento Assessor 
Científico 

Roteiro de 
treinamento e 
manuais 

Provas e O.S. NA 

Descontaminação 

do equipamento 

Técnico 
Assistência 
Técnica 

ANX.ASTEC.006 
(1) Checklist 
Descontaminação
. 

ANX.ASTEC.006 
(2) Certificado de 
Descontaminação 

Produtos 
para 
descontamin
ação 
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9.  APROVAÇÃO E ASSINATURA 
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10. ANEXOS 

10.1  ANX.ASTEC.003(1) Checklist de Entrada e 

Liberação de Equipamentos  
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10.2  ANX.ASTEC.003(2) Checklist de 

Instalação/Desinstalação 
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10.3  ANX.ASTEC.003(3) Ficha de Entrada do 

Equipamento 
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10.4  ANX.ASTEC.004(1) Planilha de Preventiva 

 

 

 

 


