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      MANUTENÇÃO PREVENTIVA 

 

OBJETIVO DO PROCEDIMENTO: 

Descrever as instruções para a realização da manutenção preventiva dos 

equipamentos comercializados pela Conceito Diagnóstica. 
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1.  APLICAÇÃO 

Este procedimento se aplica à Assistência Técnica. 

2. ÁREAS ENVOLVIDAS 

Assistência Técnica 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 

Manutenção preventiva: É toda a ação sistemática de controle e monitoramento, 

com o objetivo de reduzir ou impedir falhas antes que estas ocorram nos 

equipamentos, levando-os a operar sempre próximo das condições em que saiu de 

fábrica. Obedece a um plano de manutenção preventiva previamente elaborada, 

baseado em intervalos definidos de tempo, isso é, manutenção baseada no tempo. 

Esta manutenção é realizada pela equipe de assistência técnica. 

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. 

Checklist: Documento para garantia de realização de todos os procedimentos 

padronizados nos atendimentos de serviço  

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 

As manutenções preventivas ocorrem periodicamente em conformidade com o 

manual do equipamento. O cronograma é definido a partir da instalação do 

equipamento conforme descrito no POP.ASTEC.003 Instalação e Desinstalação de 

Equipamentos. As datas das manutenções preventivas são gerenciadas na 

ANX.QUA.004(1) Planilha de Manutenções Preventivas e a relação de peças usadas 

na manutenção preventiva estão descritas no ANX.ASTEC.004(2) Peças de 

Preventiva por Equipamento. 

5.1 Preventivas em Equipamentos Alugados e 

Comodatatos 

Para os contratos de aluguel e comodato, o ônus de peças e serviço é de 

responsabilidade da Conceito Diagnóstica. Equipamentos que foram comercializados 

como venda terão a preventiva monitorada pelo próprio comprador. Nesse caso, a 

realização do serviço é realizada quando se tem um orçamento aprovado ou um 

contrato de manutenção firmado. 

5.2 Manutenção Preventiva 

5.2.1. Controle da execução 

As ações de controle da execução das preventivas ocorrem conforme abaixo descrito: 

Para garantir que o estoque de peças atenda as preventivas agendadas, 

mensalmente a supervisão da assistência técnica avalia as preventivas que serão 

realizadas no mês subsequente e as solicita através de pedido de venda no sistema 

para o departamento de Suprimentos. Dessa forma tem-se tempo hábil para 

providenciar a compra se for necessário.  

 Mensalmente a supervisão da assistência técnica direciona as preventivas para cada 

técnico, enviando por e-mail a planilha com todas as manutenções programadas e 

também coordena com a assistente administrativo o envio dos checklist para a 

realização das preventivas aos técnicos alocados fora da região de Belo Horizonte. 

 Preferencialmente essas peças são enviadas na última semana do mês anterior à 

programação. Cada técnico agenda com o cliente a data para a realização da 

preventiva de acordo com a agenda do técnico e com a rotina do cliente e informa a 

Supervisão da Assistência Técnica. 
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5.2.2. Registro do atendimento 

Após a realização da preventiva o técnico 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.001-00 Atendimento telefônico e 

Abertura de Chamado 

2. Descrever todas ações realizadas: troca de peças (nome, quantidade e código do 

fabricante), testes funcionais realizados (anexar evidências destes testes, se 

possível; ex. resultados de controle, calibração, etc.), e concluir informando se o 

equipamento está liberado para uso ou não.  

3. Atualizar cartão fixado no equipamento com a informação da próxima manutenção 

a ser realizada. 

4. Preencher o ANX.ASTEC.004(3 ao 32) Checklist da Manutenção Preventiva e 

anexá-la a O.S. 

 

5. Entregar uma via da Ordem de Serviço ao cliente e outra para a assistente 

administrativo da assistência técnica, juntamente com o ANX.ASTEC.004(3 a 32) 

Checklist Manutenção Preventiva, 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. 

 

Nota: Toda documentação deve ser assinada pelo técnico e cliente (O.S (2 vias) e 

Checklist). 

O assistente administrativo da assistência técnica deverá: 

1. Abrir o chamado de Manutenção Preventiva 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 todas as manutenções preventivas realizadas na planilha de base 

instalada ROCHE e planilha de manutenções preventivas controlada pela 

supervisão.  

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

digitalização. 

4. Arquivar o ANX.ASTEC.004(3) Checklist Manutenção Preventiva. 

 

5.2.3. Controles do processo de manutenção preventiva 

Para acompanhar a execução do processo de manutenção preventiva, a gerente de 

serviço avalia mensalmente, até o dia 10 de cada mês, o percentual de realização 
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das manutenções preventivas programadas versus as realizadas, com meta de 

execução de 90%.  

Estas informações abastecem a planilha de metas e indicadores sistêmicos da 

Conceito Diagnóstica gravada no servidor caminho: 

 

5.2.4. Realização do serviço 

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

técnico deve-se 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. 

Nota: Cuidado especial deve ser dado 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.  

Antes de iniciar a manutenção preventiva o técnico deve limpar e descontaminar as 

partes externas do equipamento, conforme descrito no POP.ASTEC.006.5 

Higienização e descontaminação de equipamentos. Em seguida deve-se dar início ao 

procedimento descrito no manual técnico de cada modelo de equipamento. Este 

manual é disponibilizado aos técnicos via cópia eletrônica gravada no computador 

corporativo de uso pessoal. 

As peças retiradas dos equipamentos devem ser devidamente descontaminadas, 

embaladas e identificadas com o certificado de descontaminação antes de enviá-las 

para a sede da Conceito Diagnóstica conforme POP.ASTEC.006-5 Descontaminação 

e Higienização de Equipamentos. Estas peças são descartadas em fornecedores 

credenciados para trabalhar com este tipo de material, conforme descrito no 

POP.BIOSS. Práticas de Biossegurança. 

Nota: 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. 

O registro do atendimento é realizado conforme descrito no item 5.2.2 deste 

procedimento. 

 



Autor: Eliane Leal 

Revisado por: Adriane Nogueira 

Área emitente: Garantia da qualidade 

POP.ASTEC.004 

Versão: 0 

Emitido em: 02/01/2019 

Próxima revisão: 01/03/2021 

Início de vigência: 01/03/2019 

 

 

 

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 

ANX.QUA.004
(1) Planilha de 
Manutenções 
Preventivas 

Pasta no setor 
da ASTEC no 
servidor 

Acesso 
Restrito 

Backup 
Servidor 

Ano de 
Vigência 

Deletar 

ANX.ASTEC.
004(2) Peças 
de Preventiva 
por 
Equipamento. 

Pasta no setor 
da ASTEC no 
servidor 

Acesso 
Restrito 

Backup 
Servidor 

Tempo de 
vida útil do 
equipamento 

Deletar 

ANX.ASTEC.
004(3 ao 32) 
Checklist 
Manutenção 
Preventiva 

SAP/ Pasta 
física ASTEC 

Acesso 
restrito ao 
setor 
ASTEC 

Número de 
série/  
Nome do 
Equipamento 

Tempo de 
vida útil do 
equipamento  

Destruir 

 

7. TABELA DE RESPONSABILIDADES E RECURSOS 

 Atividade Responsável Entradas Saídas Recursos 

Programação 

da Preventiva 

Supervisão da 
Assistência 
Técnica 

ANX.QUA.004(1) 
Planilha de 
Manutenções 
Preventivas 

Chamados no 
SAP 

Sistema 
SAP 

Abertura dos 

chamados 

Assistente 
Administrativo 

Chamados no SAP Nota fiscal / 
peças 

Sistema 
SAP 

Agendamento 

da Preventiva 

Técnico 
Assistência 
Técnica 

Chamado Técnico Data para 
realização da 
manutenção 

Dados do 
cliente/ 
Celular  

Realização 

da preventiva 

Técnico 
Assistência 
Técnica 

Planilha de 
preventiva  

Ordem de Serviço/ 
ANX.ASTEC.004(3
) Checklist 
Manutenção 
Preventiva 

Peças, 
ferramentas
, Sistema 
SAP 

Encerramento 

dos 

chamados 

Assistente 
Administrativo 

Ordem de Serviço / 
ANX.ASTEC.004(3) 
Checklist 
Manutenção 
Preventiva 

Arquivamento 
dos Registros 

Sistema 
SAP 
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8. CONTROLE DE REVISÕES 

 

 

 

 

 

 

 

9.  APROVAÇÃO E ASSINATURA 

 

 

 

 

 

Data   Aprovado por 

01/03/2019 
  Antônio Marcos de Souza 

Rodrigues   
 

 

 

 

 

 

Revisão N° Data Descrição da Revisão Responsável 

00 

 
02/01/2019 Emissão Inicial  Eliane Leal 
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10. ANEXOS 

10.1  ANX.QUA.004(1) Planilha de Manutenções 

Preventivas 

 

10.2  ANX.ASTEC.004(2) Peças de Preventiva por 

Equipamento 

 

 

 


