
ISO 13485 

A proliferação de doenças e o envelhecimento da população têm maximizado de forma rápida a demanda por dispositivos médicos. 

Em um ambiente onde as margens são pequenas e regulamentação governamental é alta, fabricantes de dispositivos médicos 

precisam superar o desafio de inovar e fornecer equipamentos de alta qualidade a custos mais baixos.

As soluções da SoftExpert permitem que as organizações atendam facilmente aos requisitos da ISO 13485, através de recursos 

para o gerenciamento de documentos, processos, riscos, auditorias, não-conformidades, indicadores de desempenho, gestão de 

produtos e outros, aumentando a eficiência do SGQ, evitando retrabalho e desperdício.

A SoftExpert oferece a solução de software mais abrangente e avançada para o gerenciamento da conformidade, que atende às 

exigências dos mais diversos padrões regulatórios globais. O SoftExpert Excellence Suite auxilia as empresas no cumprimento dos 

requisitos da ISO 13485, ao mesmo tempo em que aumenta a segurança e diminui os riscos e os custos operacionais.

Com recursos de colaboração online, a organização e os seus gestores têm uma maior visibilidade e podem se manter atualizados 

sobre as iniciativas de atendimento regulatório. A solução integra usuários, equipes e departamentos através de processos 

padronizados, que garantem a manutenção e a eficácia do SGQ.

A ISO 13485 é uma das normas de qualidade mais conhecidas na indústria de dispositivos médicos. É muito similar a ISO 9001, 

porém com uma abordagem específica para assuntos como documentação, rastreabilidade, inspeção, esterilização, entre outros. 

Fabricantes de dispositivos médicos seguem a ISO 13485 para garantir o atendimento aos requisitos dos clientes e também aos 

requisitos regulatórios aplicáveis aos mercados onde atuam.

Visão Geral

• Padroniza e simplifica o gerenciamento de conformidade legal e regulatória.

• Melhora o desempenho dos processos por toda a organização capacitando os colaboradores.  

• Evita desperdícios financeiros, identificando e gerenciando riscos potenciais de forma proativa.

• Garante a entrega de dispositivos médicos que atendam de forma consistente aos requisitos dos clientes.

• Centraliza as informações e tenha uma visão completa dos processos de desenvolvimento de produtos.

• Garante a qualidade dos produtos, mantendo relacionamento apenas com fornecedores qualificados.

• Reduz os esforços para cumprir efetivamente com os requisitos da ISO 13485 e outros regulamentos.

• Simplifica a elaboração, revisão e aprovação de novos dispositivos médicos e documentos relacionados.

• Acelera a investigação e as ações relacionadas a reclamações de cliente e desvios de qualidade.

• Reduz vulnerabilidades no negócio, através de auditorias nos processos e departamentos da empresa.

• Fortalece o relacionamento com fornecedores, clientes e órgãos reguladores.

Benefícios



Solução

Requisito

4.1  Estabelecer um 

sistema de qualidade 

para dispositivos 

médicos Monitorar e manter o sistema de gestão da qualidade para dispositivos médicos.

Implementar um sistema de gestão da qualidade para dispositivos médicos.

Desenvolver um sistema de gestão da qualidade para dispositivos médicos, identificando os processos em 
seu sistema de qualidade.

Descrição
Principais 

Componentes SoftExpert

4. Requisitos Sistêmicos

4.2 Documentar o 

sistema de qualidade 

de dispositivos médicos

Elaborar documentos do sistema de gestão da qualidade, incluindo um manual e sistema de gravação.

5. Requisitos Gerenciais

Document

Performance

Process

Incident

Problem

Action Plan

5.1 Apoiar a Qualidade

Manter o sistema de gestão da qualidade.

Promover a importância da qualidade para atender aos requisitos de clientes e dispositivos médicos.

Desenvolver um sistema de gestão da qualidade.

Implementar o sistema de gestão da qualidade.

5.2 Focar nos Clientes Identificar as necessidades do cliente.

Satisfazer as necessidades dos clientes.

Document

5.3 Estabelecer uma 

política de qualidade
Gerir a política de qualidade através de comunicação em toda a organização e revisão da política para 

garantir não fique obsoleto.

Definir a política da qualidade para servir ao propósito da organização, enfatizando a necessidade de 

atender aos requisitos e facilitar o desenvolvimento dos objetivos da qualidade.

5.4 Realizar o 

planejamento da 

qualidade

Formular objetivos de qualidade mensuráveis para todas as áreas funcionais que facilitam o 

desenvolvimento do produto e estar em conformidade com a política de qualidade.

Desenvolver, implementar e melhorar o sistema de gestão da qualidade.

Performance

Project

5.5 Controlar o 

sistema de gestão 

da qualidade

Definir, documentar e comunicar as responsabilidades e autoridades.

Suportar as comunicações internas.

Nomear o representante da gerência para documentar, relatar, apoiar e promover as responsabilidades e 

autoridades.

Document

5.6 Executar as 

revisões gerenciais

Revisar o sistema de gestão da qualidade, manter registros das revisões.

Examinar as entradas de revisões gerenciais; resultados de auditorias, dados de conformidade do produto, 

sugestões de melhoria, comentários de clientes, desempenho de processos, ações corretivas e preventivas, 

mudanças que possam afetar o sistema, mudanças nos requisitos regulatórios.

Incident

Problem

Action Plan

Audit

Document

6. Requisitos de Recursos

6.1 Fornecer recursos 

de qualidade

Fornecer os recursos do sistema de gestão da qualidade.

Identificar os requisitos de recursos do sistema de gestão da qualidade necessários para suportar o sistema 

de qualidade, e requisitos de clientes e regulatórios.

Competence

Training

Test

6.2 Fornecer pessoal 

qualificado

Usar pessoal competente com experiência, competências educacionais e treinamentos corretos.

Suportar a competência.

6.3 Fornecer 

infraestrutura 

de qualidade

Identificar as necessidades da construção, área de trabalho, hardware, software, utilitário, equipamento, 

serviço de suporte e manutenção.

Manter a infra-estrutura.

Asset

Maintenance

6.4 Prover um 

ambiente de qualidade
Identificar ambiente de trabalho para produtos médicos.

Implementar ambiente de trabalho necessário.

Gerenciar ambiente de trabalho necessário.

Identificar os requisitos de saúde da organização, requisitos de vestuário, de limpeza e de condições de 

trabalho.

Document

Training



Requisito

7.1 Controlar o 

planejamento 

da realização

Planejar o processo de realização do produto.

Identificar os objetivos de qualidade dos produtos, gestão de riscos e requisitos de preservação de 

registros.

Desenvolver processos de realização do produto.

Descrição
Principais 

Componentes SoftExpert

7.2 Controlar os 

processos do cliente Revisar os requisitos de produtos dos clientes.

Comunicar com os clientes.

Identificar os requisitos de produtos dos clientes.

APQP-PPAP

FMEA

PDM

APQP-PPAP

7.3 Controlar o 

projeto e 

desenvolvimento 

de produtos

Executar as verificações no projeto e desenvolvimento.

Gerenciar as alterações no projeto e desenvolvimento.

Definir as entradas do projeto e desenvolvimento.

Elaborar o projeto e desenvolvimento.

Realizar as revisões no projeto e desenvolvimento.

Conduzir as validações no projeto e desenvolvimento.

Gerar as saídas do projeto e desenvolvimento.

Incident

Problem

Action Plan

APQPPPAP

FMEA

PDM

7.4 Controlar a 

função de compras Documentar produtos comprados.

Assegurar que os produtos comprados e fornecedores atendem aos requisitos.

Verificar produtos comprados.

Document

Inspection

7.5 Gerenciar a 

produção e prestação 

de serviços

Proteger características fornecidas pelos clientes.

Preservar seus produtos e componentes.

Controlar a produção e prestação de serviços.

Identificar e rastrear seus produtos.

Validar a produção e prestação de serviços.

PDM

APQP-PPAP

Process

Request

7.6 Controlar os 

dispositivos de 

monitoramento

Utilizar dispositivos para garantir que os produtos atendem aos requisitos.

Proteger os dispositivos de monitoramento e medição.

Calibrar os dispositivos de monitoramento e medição.

Validar o software de monitoramento e medição antes de usá-lo.

Identificar o monitoramento e medição que deve ser realizado.

Selecionar os dispositivos que atendam às necessidades de monitoramento e medição.

Desenvolver procedimentos de monitoramento e medição.

Calibration

MSA

SPC

7. Requisitos de Realização

8. Requisitos de Correção

8.1 Realizar os 

processos de correção
Planejar como os processos de correção serão utilizados para garantir e manter a conformidade.

Usar processos de correção para demonstrar conformidade.

Performance

8.2 Monitorar e medir 

a qualidade
Recolher opiniões dos clientes para monitorar problemas emergentes.

Planejar e executar regularmente auditorias internas.

Monitorar e medir processos de qualidade.

Incident

Problem

Action Plan

Audit

APQP-PPAP

PDM

Performance

SPC

8.3 Controlar 

produtos 

não conformes

Revalidar produtos não conformes que foram corrigidos.

Manter registros de produtos não conformes.

Identificar e controlar produtos não-conformes.

Controlar produtos não-conformes após a entrega ou uso.

Estabelecer procedimento para produtos não-conformes, definindo como produtos não-conformes devem 

ser identificados e controlados.

Incident

Problem

Action Plan

Document

Process

8.4 Analisar a 

informação 

de qualidade
Coletar dados do sistema de gestão da qualidade.

Fornecer informações de gestão da qualidade sobre clientes, fornecedores, produtos e processos.

Definir as informações necessárias de gestão da qualidade para avaliar e manter o sistema de qualidade. Incident

Problem

Action Plan

Performance

8.5 Realizar as 

ações corretivas 

necessárias

Utilizar as auditorias, a política da qualidade, os objetivos da qualidade, avaliações gerenciais e ações 

preventivas para ajudar a manter a eficácia do sistema.

Corrigir as não conformidades atuais.

Prevenir potenciais não-conformidades.

Incident

Problem

Action Plan

Document

Performance



Mapeamento dos processos de negócio Gestão de riscos

Controle de auditorias Gestão do desenvolvimento de produtos

Screenshots
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Aviso Legal: O conteúdo desta publicação não pode ser copiado ou reproduzido, no todo ou em partes, sem a autorização prévia da SoftExpert Software. Esta publicação é 
disponibilizada pela SoftExpert e/ou sua rede de afiliados apenas em caráter informativo, sem nenhuma garantia de qualquer tipo. As únicas garantias relacionadas aos 
produtos e serviços da SoftExpert são aquelas declaradas em contrato. Algumas características e funcionalidades dos produtos apresentados nesta publicação podem 
ser opcionais ou dependentes da composição da(s) oferta(s) adquirida(s). O conteúdo deste material está sujeito a alteração sem aviso prévio. Leve sua empresa para o próximo nível


