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1. Objetivo 

Estabelecer as condições para controle de equipamentos de medição e monitoramento, inclusive a 
calibração e verificação intermediária, requeridos na medição e monitoramento dos processos do Sistema 
de Gestão.  

 

2. Responsabilidades 

Chefe da Manutenção 

 

3. Condições Gerais 

3.1. Os instrumentos de medições devem ser identificados individualmente com um código e calibrados a 
intervalos prescritos contra padrões que possam ser rastreáveis a padrões nacionais ou internacionais.  

Cada equipamento de inspeção, medição e ensaio deve ser incluído no formulário de controle de 
instrumentos F30 - Controle de Equipamentos de Medição. Outros instrumentos onde suas utilizações sejam 
apenas para verificação, não afetando a qualidade dos serviços ou as medições do meio ambiente ou da 
saúde e segurança ocupacional, não serão calibrados e controlados.  

3.2. Os termômetros dos freezers não serão calibrados externamente, estes devem ter seus resultados 
validados com uso de instrumentos calibrados externamente.  

3.3. Todas as calibrações externas devem ser efetuadas em laboratórios pertencentes à lista de fornecedores 
aprovados e pertencer a Rede Brasileira de Calibração (RBC) ou a laboratórios que apresentes 
rastreabilidade a estes (referentes aos padrões utilizados). 

3.4. Os instrumentos de medições se possível, devem possuir identificação demonstrando a situação da 
calibração, de modo a alertar o usuário para que seja respeitado o prazo de validade da calibração.  

3.5. A aceitação de calibração dos equipamentos de medição deve obedecer ao seguinte critério: 
 

Menor Intervalo de tolerância  (+ - ) 
3 

   Erro Total do Equipamento 

 

Ou seja, o erro total do instrumento tem que ser menor que 33% do erro permitido no processo. 

3.6. Mensalmente deve ser verificado e registrado no formulário F31 a temperatura dos freezer e 
refrigeradores a fim de garantir a temperatura ideal de funcionamento, (Freezer - 18 0C, refrigerador 60C) o 
desvio padrão de aceitação de ambos é de +ou- 20C. 

3.7. Quando instrumentos de medição, forem encontrados fora de calibração, os resultados das medições e 
ou atividades realizadas anteriormente, devem ser avaliados para verificar se há risco de ter ocorrido alguma 
não-conformidade. Deve ser aberto um relatório de não-conformidade para documentar o ocorrido e serem 
tomadas às ações corretivas. 

3.8. O mecanismo automático de colocação de produtos de limpeza da lavanderia deve ser validado no 
requisito quantidade, este deve ser validade por meio de um instrumento externo calibrado. Esta validação 
deve ser registrada. 



3.9 A calibração deve ser realizada na faixa de uso do equipamento. 

3.10. Dependendo da importância da medição a ser realizada, inclusive quanto ao controle de parâmetros 
cobertos por requisitos legais, os equipamentos podem requerer verificação intermediária, a ser realizada no 
intervalo entre calibrações. A necessidade da verificação intermediária e a periodicidade da sua realização 
estarão indicadas no formulário F30 – Controle de equipamentos de medição. 


