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Informação documentada (7.5)



7.5 Informações documentada
7.5.1 Generalidades

O sistema de gestão da qualidade da organização deve incluir:
a) informação documentada requerida por esta Norma;
b) informação documentada determinada pela organização como sendo necessária

para a eficácia do sistema de gestão da qualidade.

NOTA A extensão da informação documentada para um sistema de gestão da qualidade
pode diferir de uma organização para outra devido:

— ao porte da organização e seu tipo de atividades, processos, produtos e serviços;
— à complexidade de processos e suas interações;
— à competência de pessoas.



7.5.2 Criando e atualizando

Ao criar e atualizar informação documentada, a organização deve
assegurar apropriados(as):

a) identificação e descrição (por exemplo, um título, data, autor ou
número de referência);
b) formato (por exemplo, linguagem, versão de software, gráficos) e
meio (por exemplo, papel, eletrônico);
c) análise crítica e aprovação quanto à informação documentada ser

apropriada e suficiente.



7.5.3 Controle de informação documentada

7.5.3.1 A informação documentada requerida pelo sistema de gestão
da qualidade e por esta Norma deve ser controlada para assegurar que:

a) ela esteja disponível e apropriada para uso, onde e quando ela for
necessária;
b) ela esteja protegida suficientemente (por exemplo, contra perda de
confidencialidade, uso impróprio ou perda de integridade).



7.5.3.2 Para o controle de informação documentada, a organização
deve abordar as seguintes atividades, como aplicável:

a) distribuição, acesso, recuperação e uso;
b) armazenamento e preservação, incluindo preservação de legibilidade;
c) controle de alterações (por exemplo, controle de versão);
d) retenção e disposição.

A informação documentada de origem externa determinada pela organização como
necessária para o planejamento e operação do sistema de gestão da qualidade deve ser
identificada, como apropriado, e controlada.

Informação documentada retida como evidência de conformidade deve ser protegida contra
alterações não intencionais.

NOTA Acesso pode implicar uma decisão quanto à permissão para somente ver a informação
documentada ou a permissão e autoridade para ver e alterar a informação documentada.



Hora de praticar!

1. Baixar a planilha “Controle da Informação Documentada”;

2. Alimentar com os documentos e registros”.


