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o) Produção, inspeção do produto, embalagem, armazenamento e
entrega

O produto deve ser fabricado com base em procedimentos, instruções ou
métodos documentados que descrevam:

• As sequências das etapas de produção e as sequências das operações;

• As máquinas e equipamentos a serem utilizados;

• Os parâmetros de regulagens das máquinas e
equipamentos, importantes para garantir a qualidade
do produto;
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• Os critérios para aceitação do produto, que podem ser especificações e
respectivas tolerâncias ou mesmo visuais, que podem estar na forma de
amostras de produtos, padrões de cores, amostras com os tipos de defeitos,
fotos, etc.;

• As inspeções e testes necessários em cada uma das operações,
normalmente descritos em métodos de ensaio, planos de inspeção ou controle.
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Os documentos que descrevem os procedimentos devem especificar as
características a serem controladas em cada uma das operações, o equi-
pamento ou o meio para execução a ser utilizado para as respectivas
características e a frequência ou, também, o tamanho da amostra para cada
uma das características;

• Os métodos e critérios para preparação e liberação das máquinas, antes de
iniciar ou reiniciar a produção;

• Os métodos e critérios a serem adotados durante a produção, a fim de
garantir a qualidade do produto. Ex.: manuseio, transporte, armazenamento,
embalagem, limpeza, organização, monitoramento de parâmetros do processo,
etc.;

4



• É preciso definir de que forma os produtos, após inspeções e testes
finais, serão embalados e/ou armazenados e expedidos, a fim de
evitar a deterioração ou dano;

• Devem ser mantidos registros das liberações de início e reinício de
produção das características especificadas dos resultados das
inspeções do produto e do monitoramento dos processos, onde
aplicável
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p) Manutenção de máquinas, dispositivos e ferramentas

Deve haver um procedimento que defina um sistema de manutenção de
máquinas, dispositivos e ferramentas, prevendo:

• Critérios para aprovação de uma máquina, dispositivo ou ferramenta nova ou
modificada;

• Critérios para classificação de máquinas, dispositivos e ferramentas para definição
do tipo de manutenção (preventiva, preditiva ou corretiva) a ser executada;

• Um programa para execução das manutenções preventivas e preditivas;



• Um cadastro e registros de todas as máquinas, dispositivos e ferramentas
quanto às correções e manutenções efetuadas;

• Uma lista de sobressalentes que devem ser mantidos em estoque para
manutenção em caso de quebra ou dano;

• Um plano de melhoria contínua para redução das perdas relacionadas às
manutenções corretivas referentes à quebras, danos, horas paradas, custos,
etc., nas máquinas, dispositivos e ferramentas.



Vídeo Manutenção Corretiva

https://www.youtube.com/watch?v=7JFJ8-Wqo34


