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RESUMO 
 

A gestão de equipamentos médicos é uma fonte de vantagem competitiva no hospital, 

tendo a adoção de práticas de qualidade uma contribuição significativa nesse 

processo. Entretanto, apresenta diversos desafios para sua efetiva implantação. 

Alguns hospitais brasileiros na tentativa de superar essas dificuldades buscaram 

práticas de qualidade, obtendo certificação como hospitais de excelência. Foram 

identificadas as boas práticas de gestão de equipamentos adotadas no hospital de 

excelência, a partir de categorias descritas na literatura. Estudo de caso realizado num 

hospital filantrópico de excelência de São Paulo, tendo como fontes de coleta, 

entrevistas, observação de campo e pesquisa documental. Observou-se que o hospital 

desenvolvia as práticas recomendadas pelas instituições certificadoras, apresentando 

uma mudança da gestão de equipamentos do hospital, saindo de uma prática mais 

operacional e transformando-se em um componente estratégico. Como benefícios 

gerados destacam-se a modernização do parque tecnológico, o desenvolvimento de 

pesquisas nacionais e as inovações tecnológicas constantes que contribuíram para o 

posicionamento do hospital no mercado. A adoção das boas práticas contribuíram 

para a vantagem competitiva para a organização em relação a concorrência, a partir 

do valor agregado ao negócio, no aumento da produção de serviços, no fortalecimento 

dos valores institucionais e na maior atratividade de clientes para o hospital. 

Palavras chave: Gestão de equipamentos médicos. Gestão Hospitalar. Qualidade em 

saúde. Acreditação Hospitalar. Engenharia Clínica. Estratégia. 



 

 

 

ABSTRACT 

The management of medical equipment is a source of competitive advantage in 

hospitals, having the adoption of quality practices as a substantial contribution in this 

process. However, it presents several challenges for its effective implementation. 

Some Brazilian hospitals in an attempt to overcome these difficulties sought quality 

practices, obtaining certification as hospitals of excellence. It has been identified 

management practices adopted in the hospital equipment of excellence, from 

categories described in the literature. The case study of excellence being at a charity 

hospital in São Paulo, having source of data collection, interviews, field observation 

and documentary research. It was observed that the hospital’s best practices 

developed by the certifying institutions, with a change in the management of hospital 

equipment, leaving a more operational and practical becoming a strategic component. 

The benefits generated include the modernization of the technology park, the 

development of national research and technological innovations that contributed to the 

constant position of the hospital’s market. The adoption of good practices contributed 

to a competitive advantage for the organization in respect to competition from the 

added value to the business, the increase in the production of services, strengthening 

of institutional values and more attractiveness for customers of the hospital. 

Key Words: Management of medical equipment. Hospital Management. Quality in 

health. Hospital Accreditation. Clinical Engineering. Strategy. 



 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 
 

Uma das mudanças observadas no cenário mundial refere-se a modificação no 

padrão de consumo da sociedade. De acordo com Fitzsimmons e Fitzsimmons (2000), 

na busca por melhores hábitos de vida, a população passou a priorizar serviços de 

maior qualidade, principalmente nas áreas de educação, lazer e saúde.  

Segundo os mesmos autores, os serviços foram incorporados de tal forma às 

necessidades da sociedade que os consumidores passaram a adiar a aquisição de 

determinados bens, em detrimento da manutenção da prestação de certos serviços, 

reconhecidos como essenciais, tais como educação, bancos, telefone e serviços 

públicos.  

De acordo com Corrêa e Corrêa (2004) a demanda da sociedade por serviços 

pode ser atribuída às mudanças tecnológicas, demográficas, sociais e econômicas 

que levaram ao aumento da expectativa de vida da população e uma maior 

sofisticação dos consumidores buscando por mais serviços.   

Entretanto a abertura de mercados devido a globalização exigiu o 

desenvolvimento de um aperfeiçoamento constante das empresas de serviços, 

buscando o aperfeiçoamento de suas práticas através de padrões de qualidade para 

maior satisfação dos seus clientes. 

A avaliação da qualidade surge, segundo Fitzsimmons e Fitzsimmons (2005), 

como importante ferramenta na busca pela satisfação das expectativas dos clientes, 

uma vez que no processo de prestação de serviços pode ser estabelecida uma 

relação satisfatória ou não com seu cliente, gerando a necessidade da criação de um 

serviço de qualidade nas empresas.  

Segundo Lovelock e Wright (2001) as percepções dos clientes sobre a qualidade 

dos serviços são estabelecidas em avaliações subjetivas ao longo do processo de 

prestação do serviço, tendo alguns fatores que podem influenciar previamente essa 

decisão, tais como campanhas publicitárias e avaliações de outros consumidores. 

Entretanto o grau de satisfação do cliente com o serviço é definido no momento da 

prestação do serviço propriamente dito.  



 

 

De acordo com Fitzsimmons e Fitzsimmons (2005) podem ser consideradas 

algumas dimensões de qualidade nesse processo de julgamento, tais como:  

• Confiabilidade: capacidade da empresa na prestação de serviços aos 

clientes, garantindo confiança e exatidão; 

• Responsabilidade: auxílio ao cliente de forma a fornecer o serviço de 

forma adequada e sem demora.  

• Segurança: realização do serviço pelo funcionário com cortesia e 

respeito.  

• Aspectos tangíveis: aparência da estrutura física (equipamentos, 

uniforme, layout), condição do ambiente (limpeza) e conduta de outros 

clientes que estejam utilizando o serviço. 

 

A utilização dessas dimensões de qualidade tornam-se ainda mais 

desafiadoras no setor saúde, pois além dos atributos citados, os serviços precisam 

conviver com clientes fragilizados pelo adoecimento, acompanhados de familiares 

sofridos e desgastados, o que segundo Lindberg e Rosenovist (2003) trazem ainda 

maior complexidade na prestação de serviços, tendo a relação médico-paciente o 

aspecto mais importante no processo de prestação de serviços. 

A necessidade de padrões de qualidade segundo Porter e Teisberg (2008) é 

uma tendência mundial das empresas de saúde, trazendo benefícios na prestação dos 

serviços de saúde. A adoção de bons padrões de qualidade permite a realização de 

diagnósticos mais precisos, menos erros nos tratamentos, menores taxas de 

complicação e recuperação mais rápida dos pacientes, levando a redução de custos 

no sistema de saúde. 

 Entretanto ao avaliar o sistema de saúde americano, Porter e Teisberg (2008) 

atribuem além da prestação de serviços, mais duas dimensões da assistência à 

saúde, a primeira relacionada ao custo e acesso ao seguro saúde e a segunda 

relacionada aos tratamentos realizados pelo seguro de saúde, aumentando ainda mais 

a complexidade dos serviços de saúde no país em estudo. 

No Brasil, a prestação de serviços em saúde com qualidade, em especial os 

serviços hospitalares apresentam inúmeros desafios. Nos estudos de Neto e Malik 

(2007), podem ser destacados alguns desafios da gestão hospitalar brasileira, tais 

como: (i) a incorporação de novos profissionais, composição de equipes 

multidisciplinares e vínculos empregatícios precários, na área de recursos humanos; 



 

 

(ii) o papel do cidadão e a influência da judicialização das ações de saúde, gerando 

má utilização dos recursos e inequidades de acesso; (iii) o aumento da medicalização 

e suas consequências nocivas para os pacientes; (iv) a legislação, o papel do Estado 

e seu poder de intervenção sobre o mercado privado da saúde; (v) a distribuição 

desigual de leitos no país, e por fim (vi) a questão das novas 

tecnologias/equipamentos médicos e sua necessidade de incorporação e efetividade 

na assistência, causando impacto nos custos dos hospitais. 

De acordo com Porter e Teisberg (2008), os fornecedores de produtos, 

tecnologia e serviços médicos possuem papel vital no atendimento ao paciente 

trazendo inovação na prestação de serviços, entretanto são os principais vilões no 

aumento de custos nos serviços de saúde. 

Inovações estas presentes em todos os segmentos do setor saúde, com 

destaque para a área de equipamentos médicos que nos últimos anos segundo 

Antunes et al (2002) trouxe avanços significativos na área de diagnóstico e terapia. Os 

equipamentos médicos permitiram o aumento da complexidade da assistência à 

saúde, permitindo a criação de novos serviços, dentre eles, os centros de terapia 

intensiva (respiradores pulmonares, balões intraórticos, monitores multiparamétricos), 

o serviço de diagnóstico por imagem (ultrassonografia, ressonância magnética) e em 

novos procedimentos cirúrgicos (videolaparoscopia) no centro cirúrgico.  

Diante aos desafios impostos, a utilização adequada dos recursos torna-se 

uma questão estratégica, cabendo aos gestores de saúde, de acordo com Vianna e 

Caetano (2005) o desafio de equilibrar despesas nas diversas áreas e alocar recursos 

para o desenvolvimento de processos de gestão mais eficientes.  

Nesse sentido, Gonçalves (2006) destaca diversas práticas realizadas na 

busca por melhor desempenho nos serviços de saúde, em especial da qualidade na 

gestão dos serviços de saúde. Seguindo tendências internacionais, o Brasil passou a 

adotar métodos de qualidade total e melhoria contínua, aplicando ferramentas de 

qualidade nos processos de saúde (BSC: Balanced Score Card, o método PDCA: 

Plan, Do, Check, Action), além da busca por certificações internacionais de qualidade.  

Essa busca por certificações de qualidade iniciou no Brasil a partir da parceria dos 

serviços de saúde com as instituições de acreditação internacionais, dentre elas a 

Joint Comission Acreditation International (JCI) e a International Organization for 

Standardization (ISO), desenvolvendo a partir dessas parcerias iniciativas nacionais, 



 

 

tais como: a Organização Nacional de Acreditação (ONA), o Consórcio Brasileiro de 

Acreditação (CBA) e o Prêmio Nacional da Qualidade (PNQ) (GONÇALVES, 2006). 

Essas iniciativas de qualidade trouxeram bons resultados para alguns hospitais 

privados e públicos, observando melhorias em seus processos de trabalho, através da 

aplicação de melhorias de qualidade na assistência, ou a partir da adoção de práticas 

gerenciais certificadas por organismos internacionais e nacionais, certificando estas 

instituições como centros de excelência. (FORGIA; COUTTOLENC, 2009) 

Esses hospitais de excelência em parceria com a Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA) desenvolveram um programa chamado Hospitais Sentinela que 

consiste na criação de uma rede de hospitais com o intuito de discutir e propagar 

padrões de qualidade da assistência e segurança do paciente, através do 

desenvolvimento de comissões temáticas de hemovigilância (sangue e 

hemoderivados), farmacovigilância (medicamentos) e tecnovigilância (insumos e 

equipamentos médicos), qualificando assim a percepção dos profissionais de saúde e 

dos usuários quanto aos padrões de qualidade (ANVISA, 1998).  

Dentre as comissões criadas, cabe destacar na área de equipamentos médicos 

hospitalares a atuação da comissão de tecnovigilância. Segundo Antunes et al (2002) 

a tecnovigilância é aplicada quando um equipamento torna-se perigoso, trazendo 

riscos para o paciente. Inclui como atividades o aviso, o registro de incidentes, a 

avaliação e análise das informações coletadas no intuito de controlar o uso de 

equipamentos que causem danos a segurança do paciente, propondo a partir dos 

estudos realizados ações de correção a partir dos problemas identificados. 

Dentre as ações realizadas pela ANVISA (2004) na área de tecnovigilância, destaca-

se o manual de boas práticas no gerenciamento de equipamentos médicos com 

objetivo de qualificar o processo de aquisição dos equipamentos médicos nas 

instituições públicas e privadas. O manual tem como proposta envolver os 

profissionais, buscando potencializar a utilização e aproveitamento das boas práticas 

nos serviços de saúde, buscando maior efetividade e segurança dos pacientes. 

Reconhecida como uma das ferramentas na determinação dos processos 

hospitalares, a gestão dos equipamentos médicos em saúde segundo Gomes e Dalcol 

(2001), proporciona processos mais modernos e eficientes, com as tecnologias ou 

equipamentos de substituição ou facilita a inserção de novas tecnologias avançadas 

na modificação dos processos atuais com as tecnologias ou equipamentos de 

integração, permitindo maior desempenho para os serviços de saúde.  



 

 

Entretanto, a gestão de equipamentos médicos encontra alguns obstáculos para sua 

efetiva implantação no setor saúde. De acordo com estudo realizado por Calil (2004) 

sobre o parque tecnológico brasileiro, existem distorções importantes na distribuição 

desses equipamentos nas regiões do país. Cerca de 76% dos equipamentos médicos 

localizam-se nas instituições privadas, tendo mais da metade desses concentrados na 

região Sudeste, além do excesso de oferta dos mesmos em várias regiões do país. 

Outro ponto importante, refere-se a utilização parcial desses equipamentos, estando 

estas em condições precárias de funcionamento, devido a insuficiência de recursos 

para a manutenção adequada dos equipamentos médicos.  

Esses fatores podem ser aplicados devido à gestão incipiente dos equipamentos 

médicos nas unidades hospitalares, havendo um processo de incorporação de forma 

não qualificada, desconsiderando critérios de dimensionamento dos mesmos e as 

necessidades da população, acarretando num desperdício dos recursos (CONASS, 

2007). 

A incorporação tecnológica em saúde, sem dúvida, é um dos fatores que mais tem 

contribuído para o aumento dos custos no setor. Uma das justificativas relatadas por 

Silva et al (2010) é o fato das tecnologias em saúde serem, em sua maioria, 

acumulativas e não substitutivas, ou seja, a aquisição de um equipamento de 

ultrassonografia não substituiu o uso do equipamento de raio-x.  

Reforçando esta teoria, Porter e Teisberg (2008) afirmam que o processo da 

incorporação tecnológica pode nem sempre resultar em benefícios para a assistência 

médica, pois nem sempre os altos custos impactam em grandes benefícios, 

principalmente devido ao lento processo de difusão de tecnologias, gerando um 

impacto negativo em relação a custo-benefício. 

Sendo assim, faz-se necessária a investigação das boas práticas adotadas nos 

hospitais de excelência, sua aplicação e os principais desafios relativos à gestão de 

equipamentos médicos que possam auxiliar aos outros hospitais brasileiros. 

Considerando a problemática descrita, aponta-se como problema de pesquisa: 

1.2 PROBLEMA 

As práticas de gestão de equipamentos médicos, reconhecidas pelas instituições 

certificadoras de acreditação, contribuem para obtenção de vantagem competitiva?  



 

 

1.3 OBJETIVO GERAL 

Explicar como as práticas de gestão de equipamentos médicos contribuem para 

vantagem competitiva.  

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1) Descrever as práticas utilizadas num hospital de excelência, considerando as 

categorias estabelecidas; 

2) Identificar a existência de outras práticas realizadas de gestão de 

equipamentos não identificadas na literatura (práticas inovadoras) 

desenvolvidas pelo hospital;  

3) Consolidar as boas práticas de qualidade das instituições certificadoras 

relacionadas à gestão de equipamentos médicos; 

4) Identificar o posicionamento estratégico e as fontes de vantagem competitiva.  

1.5 SUPOSIÇÃO 

As boas práticas de gestão de equipamentos médicos adotadas em um hospital de 

excelência contribuem no posicionamento estratégico da organização, proporcionado 

impactos positivos para a organização de saúde.  

1.6 JUSTIFICATIVA 

Devido ao aumento crescente de gastos na área da saúde, a gestão de 

equipamentos médicos tornou-se uma questão estratégica para otimização dos 

recursos financeiros, principalmente no que diz respeito a relação de custo-efetividade. 

Diversos estudos apontam como a questão de gestão de equipamentos se faz 

necessária nos serviços e como o mau gerenciamento acarreta no aumento de custos 

para os hospitais. Em estudo realizado por Calil (2004) observou-se uma concentração 

maciça dos equipamentos nas instituições privadas brasileiras (76%), tendo metade 

desses equipamentos localizados na região Sudeste. Além disso, observou-se um 

excesso de oferta dos equipamentos médicos nas grandes cidades, acompanhada de 

dificuldades de acesso à essas tecnologias nas cidades de médio e baixo porte, 

demonstrando desigualdades na oferta de equipamentos.  

Ainda de acordo com o estudo, a oferta desigual dos equipamentos gera uma 

despesa de 112 milhões/ano em custos de operação. Apesar dos altos custos 



 

 

constatados foi também evidenciada uma insuficiência de recursos para manutenção, 

tendo como consequência o mau funcionamento dos equipamentos em alguns 

serviços, reduzindo a qualidade dos serviços de saúde (CALIL, 2004).  

Esse mau funcionamento dos equipamentos é também evidenciado na pesquisa 

realizada por Lopes (1993) onde é constatado um sucateamento de equipamentos em 

unidades públicas, tais como tomógrafos e aparelhos de hemodiálise, tendo dos 32 

aparelhos de hemodiálise disponíveis em um hospital federal, apenas 09 em 

condições adequadas de funcionamento.  

Além disso, o uso adequado dos equipamentos médicos proporciona mudanças 

significativas nos processos hospitalares – redução do tempo de internação, 

rotatividade do leito, redução de complicações pós-cirúrgicas – garantindo maior 

efetividade da assistência prestada, sendo necessários estudos que incentivem a 

adoção de boas práticas na gestão de equipamentos médicos no ambiente hospitalar.  

Apesar da extensa literatura sobre padrões de qualidade hospitalar e padrões de 

qualidade e processos de certificação, observa-se que a maioria das publicações na 

área da gestão de equipamentos médicos discute questões relacionadas aos aspectos 

mais da operação, destacando condutas a serem desenvolvidas para o seu melhor 

gerenciamento, encontrando, entretanto, pouca produção na área acadêmica que 

aborde a aplicação dessas práticas recomendadas, podendo esse estudo servir no 

ponto de vista da gestão, como um apoio para demais unidades hospitalares no Brasil. 

Outro fator de motivação foi o interesse pessoal da autora que atua nessa área, 

tendo interesse em compreender algumas questões da gestão de equipamentos do 

ponto de vista estratégico e suas contribuições para melhores resultados na gestão de 

hospitais. 

1.7 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

O estudo pretende identificar as práticas de gestão realizadas no hospital a partir 

das experiências relatadas, pelos gestores dos hospitais e gerentes da área de 

equipamentos médicos, sendo assim não serão considerados neste estudo a 

percepção dos profissionais de saúde que utilizam esses equipamentos em sua 

prática assistencial, nem tão pouco os usuários de saúde que se beneficiam dos 

mesmos.  



 

 

No que se refere ao enfoque geográfico, esse estudo se limita a um hospital 

considerado excelência em gestão hospitalar localizado no estado de São Paulo, 

escolhido devido a sua experiência consolidada na área de gestão de equipamentos.  

Pelo enfoque temporal, o estudo se limita ao período de agosto de 2010 a 

dezembro de 2011, sendo as percepções dos gestores evidenciadas no período de 

coleta de dados que será realizada no início do segundo semestre de 2011.  

1.8 DEFINIÇÃO DOS TERMOS 

• Equipamentos médico-hospitalares: equipamento, aparelho ou instrumento 

de uso médico, odontológico ou laboratorial destinado a fornecer suporte a 

procedimentos diagnósticos, terapêuticos ou cirúrgicos (ANVISA, 1994). Será 

adotado nessa pesquisa o termo equipamento médico;  

• Hospitais de excelência: unidades de saúde habilitadas como excelência, em 

cumprimento das normativas: Lei no 12.101/09, Decreto nº 7.237/10, e Portaria 

Ministerial nº 3.276/07. Essas instituições são certificadas nacional e 

internacionalmente em processos de acreditação hospitalar, sendo 

reconhecidas como prestadora de serviços de excelência;  

• Boas práticas: serviços de saúde que desempenham resultados satisfatórios 

em suas práticas assistenciais e gerenciais, a partir de critérios apontados por 

Keehley et al (1996) citado por Erdmann (2006) como sucesso comprovado, 

indicadores de desempenho satisfatórios, inovação de processos, resultados 

positivos, replicação com modificação em outros cenários e importância local; 

1.9 ORGANIZAÇÃO DA PESQUISA 

A partir deste capítulo introdutório, apresentam se a seguir os próximos passos 

do estudo: 

• Capítulo 2, contendo o referencial teórico onde foram abordados assuntos que 

subsidiaram a realização desse estudo.  

• Capítulo 3, a metodologia que orientou a realização desse estudo, contendo o 

método, campo e os sujeitos escolhidos para o estudo, assim como o processo 

de coleta e tratamento de dados; 



 

 

• Capítulo 4, a apresentação dos dados, onde foram apresentados os resultados 

da pesquisa obtidos por meio de entrevistas e protocolo de estudo de caso 

realizados no hospital; 

• Capítulo 5, a discussão dos resultados, onde foram analisados os resultados 

da pesquisa, correlacionando os dados apresentados e as principais 

referências literárias, no intuito de compreender as práticas desenvolvidas pelo 

hospital; 

• Capítulo 6, a conclusão contendo as considerações finais e contribuições para 

estudos futuros; 

• Referências bibliográficas utilizadas no estudo e documentos anexos. 



 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

A partir dos objetivos da pesquisa, foram apresentados nesse capítulo, alguns 

temas e subtemas pertinentes ao estudo. No primeiro item foram apresentados alguns 

conceitos relacionados à estratégia e vantagem competitiva. Na segunda parte, o 

conceito de Hospital e alguns desafios da Gestão Hospitalar, seguido da terceira parte 

abordando conceitos de Tecnologias em saúde, em especial dos Equipamentos 

Médicos e os principais elementos da Gestão de Equipamentos Médicos.  

E por fim foram apresentados alguns padrões de Qualidade na Assistência 

Hospitalar, com destaque para algumas metodologias de certificação, discutido no 

próximo tópico, finalizando com a discussão das Boas práticas na gestão de 

equipamentos médicos.  

2.1 ESTRATÉGIA E VANTAGEM COMPETITIVA 

Segundo Macedo e Soares (2002), a estratégia é um propósito unificador, 

elaborado a partir da visão e dos objetivos da organização, dando coerência às suas 

ações e decisões, no intuito de alocar recursos necessários para melhor desempenho 

da organização, considerando seu ambiente interno e externo.  

De acordo com Porter (1986), a estratégia empresarial pode ser conceituada 

como a busca por uma vantagem competitiva em relação à concorrência. Vantagem 

competitiva traduz-se em uma proposição de valor aos clientes (um conjunto de 

características do bem ou serviço) que faz com que eles escolham os produtos da 

empresa e não os dos concorrentes (IBID, 1986). A estratégia competitiva tem como 

proposta estabelecer uma posição lucrativa e sustentável contra as forças da 

concorrência. 

De acordo com Porter (1999), o posicionamento estratégico consiste na 

escolha pela organização de uma posição única na indústria em que atua, traduzida 

em uma proposição de valor aos clientes que configura um diferencial competitivo e 

sustentável. Reafirmando essa teoria, Veloso (2004) diz que o posicionamento 

estratégico deve ser estruturado a partir da identificação das competências centrais da 

organização, devendo possuir um alinhamento entre seus processos internos e o 

posicionamento estratégico definido, voltados para a satisfação dos clientes do seu 

segmento-alvo. 

Segundo Porter (1999), as empresas sobrevivem à concorrência no longo prazo 

quando utilizam algumas estratégias chamadas de estratégias genéricas. As 



 

 

estratégias genéricas combinam dois fatores: o tipo de vantagem competitiva a ser 

alcançada e o escopo do alvo estratégico. De acordo com o autor, esta estratégia  

deve ser incorporada em cada atividade da cadeia de valor, agregando valor ao 

produto final ou serviço. Porter (2004) identifica como principais fontes de vantagem 

competitiva, o uso de três estratégias genéricas:  

• Estratégia de custo: consiste em atingir a liderança através da redução dos 

custos de produção através de ganho de escala e controle rígido de despesas 

operacionais. Obtém vantagem competitiva quando consegue manter os custos 

mais baixos em relação à concorrência, conseguindo sustentá-los. 

 

• Estratégia de diferenciação: consiste na criação de um produto ou serviço, 

único em relação à concorrência. Contribui para vantagem competitiva da 

empresa, uma vez que cria certo nicho de consumidores, que ao se 

identificarem com o produto/serviço diferenciado ficam dispostos a pagar mais 

pelo mesmo, estabelecendo assim uma fidelização desse cliente à empresa.  

 

• Estratégia por enfoque: baseia-se na escolha por um determinado grupo de 

consumidores, ou segmento, ou mercado específico. Quando a empresa 

identifica maior eficiência ao focar determinada clientela ao invés de utilizar as 

estratégias anteriores. 

 

Para Mintzberg (1988), um posicionamento estratégico possui duas dimensões: 

diferenciação e escopo de produtos e serviços, também chamado de segmentação de 

mercado. A tipologia proposta Mintzberg (1998), que será adotada nesta pesquisa, 

classifica seis formas principais de diferenciação: preço, imagem, suporte, qualidade, 

design e não diferenciação. O escopo pode ser amplo ou estreito, podendo assumir 

infinitas configurações desde estratégia de nichos e customização até a não 

segmentação. Segue uma breve descrição das seis formas de diferenciação; 

• Preço: a maneira mais básica para diferenciar um produto, que pode ser obtida 

cobrando-se um preçoa mais baixo ou mais alto pelo produto.  

• Imagem: criação, por meio do marketing, de uma imagem para o produto, a 

diferenciação é percebida pelo cliente independente de existir ou não..  



 

 

• Suporte: Acompanha o produto, geralmente na forma de um serviço que o 

suporta.  

• Qualidade: define a fabricação de um produto melhor, não diferente, mas 

melhor.  

• Projeto: busca a oferta de algo verdadeiramente diferente que rompe com o 

projeto tradicional. Pode ser associada à inovação.  

• Não diferenciação: é a não existência de base de diferenciação como 

estratégia.  

Segundo Miller (1992), a Inovação é um tipo de diferenciação, ao lado de qualidade 

e imagem. Como defendem Tidd, Bessant e Pavitt (2008), a inovação, ou seja, a 

capacidade de uma empresa em mobilizar conhecimento e avanços tecnológicos no 

desenvolvimento de seus produtos e serviços, tem contribuído fortemente para a 

vantagem competitiva. Na visão dos autores, empresas que inovam de forma contínua 

tendem a manter vantagem competitiva.  

A inovação também é reconhecida como fonte de vantagem competitiva nos 

estudos de Hitt et al. (2002) ao considera-la como uma capacidade vital de uma 

empresa, auxiliando na implantação de suas estratégias de forma bem sucedida.  

Para Tigre (2006), a inovação é um processo dinâmico e constante que permite a 

integração de sua estrutura organizacional com seu ambiente socioeconômico e 

político, assim como entre seus profissionais, pesquisadores, tornando-se um 

elemento fundamental para o desenvolvimento econômico dos países. 



 

 

 

2.2 GESTÃO HOSPITALAR 

2.2.1 O hospital: conceito e seu papel no sistema de saúde 

O conceito de hospital evoluiu ao longo do tempo, Osmo (2011) atribui a 

evolução às diversas finalidades que estas organizações atendiam, de acordo com as 

necessidades e transformações sociais. Num primeiro momento, o hospital teve como 

função o isolamento de doentes, já na Idade Média assumiu um caráter espiritual e de 

assistência social, proporcionando a cura da alma para pobres e doentes. Já no século 

XVII, com a inclusão da clínica, tornou-se um espaço de investigação e construção do 

saber médico, privilegiado para intervenções médicas. A partir das guerras e da 

valorização do ato cirúrgico iniciou-se uma normatização do espaço hospitalar, a partir 

do acompanhamento das infecções hospitalares e medidas de controle, como 

padronização dos espaços físicos, avaliação de fluxos e construção de indicadores. 

Com o advento de novas ciências – anatomia, fisiologia, e demais campos da 

medicina – o hospital se transformou num espaço científico e privilegiado, assumindo 

o componente biológico dissociando-se da questão social, ou seja, priorizando o 

processo de investigação das doenças e os mecanismos de diagnóstico e tratamento. 

Essa visão do hospital como instrumento de intervenção terapêutica para tratamento e 

cura dos doentes, segundo Osmo (2011) contribui até os dias de hoje para o avanço 

do campo da medicina diagnóstica, principalmente nos setores de imagem e de 

genética médica. 

Entretanto, deve também ser considerada outra concepção do hospital, esta 

descrita por Cecílio (2000), que propõe a substituição da visão curativa do hospital, 

organizado a partir da lógica da doença, com produção de um conjunto de 

procedimentos muito fragmentados, para uma concepção de hospital como espaço de 

defesa da vida, este comprometido com a integralidade da atenção e centrado no 

cuidado às pessoas.  

Segundo Daft (1999) citado por Borba (2008), o hospital pode também ser 

caracterizado como uma empresa de serviços, possuindo cinco dimensões específicas 

ao ser comparado às outras empresas:  

• Produção e consumo simultâneos: o atendimento nele prestado é considerado 

como um serviço, exercido pelo profissional e recebido pelo paciente 

simultaneamente. Mesmo nos exames complementares, onde o resultado é 



 

 

dado posteriormente à sua realização, também há prestação simultânea da 

aplicação do método diagnóstico e o atendimento.  

• Produtos personalizados: cada paciente requer uma conduta específica de 

acordo com sua condição de saúde.  

• Participação dos pacientes nos processos de produção: a participação do 

paciente é fundamental na assistência a saúde, seja contribuindo com 

informações para o diagnóstico clínico ou ainda na realização dos cuidados 

para melhora da sua condição de saúde.  

• Produto intangível: o resultado final do processo de atendimento é a sua 

própria realização, sendo de difícil mensuração, não sendo possível identificar 

um produto físico, o que faz necessária a utilização de dimensões subjetivas 

para sua avaliação.  

• Ênfase em pessoas: a prestação de serviço é desempenhada apenas por 

profissionais de saúde na presença dos pacientes, não sendo possível 

armazenar o tempo livre para utilização posterior. 

Para Couto e Pedrosa (2007), o hospital é uma unidade econômica, diferenciando-

se das outras empresas devido ao seu produto, este relacionado ao cuidado, através 

de procedimentos e atividades assistenciais prestados ao paciente. 

Em relação às atividades desenvolvidas por um hospital, Bonato (2003) descreve 

quatro funções: (i) a função restaurativa: realização do diagnóstico e tratamento, 

reabilitação física, mental e social e atendimento de urgência; (ii) a função preventiva: 

atividades de prevenção, de educação sanitária, saúde ocupacional e higiene no 

trabalho; (iii) a função educativa: vinculando à questão do hospital como unidade de 

ensino e a participação em programas de natureza comunitária; e (iv) função de 

pesquisa e integração, referindo-se a participação do hospital no desenvolvimento de 

pesquisas para o progresso da sociedade. 

O hospital está inserido num campo de mudanças constantes, considerada por 

Mintzberg (1995) como uma das organizações mais complexas do mundo, dispondo 

de alta tecnologia e exigindo de seus profissionais qualificação de alto nível, tendo 

dificuldades de padronizar processos de trabalho, sendo apenas padronizáveis as 

habilidades profissionais, estas desenvolvidas fora do hospital, pelas instituições de 



 

 

ensino e entidades de classe, caracterizando o hospital, portanto, como uma 

organização profissional. 

Ao analisar a caracterização proposta por Mintzberg, Osmo (2011) aponta como 

consequências uma burocratização profissional, uma vinculação frágil dos 

profissionais com o hospital, com forte resistência às mudanças organizacionais, 

possuindo ainda dificuldades em compreender a necessidade de contenção de 

despesas e da avaliação do desempenho na busca por bons resultados e padrões de 

qualidade.   

Reconhecendo a complexidade dos hospitais, Cecílio e Feuerwerker (2007) 

descrevem-no como uma instituição complexa, com diversos interesses, na medida 

em que sofrem expectativas dos gestores, usuários e demais agentes em relação ao 

seu papel na produção do cuidado, na busca por qualidade, por redução de custos e 

por processos eficientes.  



 

 

 

2.2.2 Tipos de hospitais e o papel dos hospitais filantrópicos  

Na política vigente de saúde brasileira, o atendimento hospitalar é realizado, de 

acordo com Zanon (2001) por três tipos de instituição: pública, privada e filantrópica.  

Outra forma de apresentação é a descrita por Forgia e Couttolenc (2009), 

categorizando o setor hospitalar brasileiro de acordo com a oferta dos seus leitos, 

sendo classificado como público, privado conveniado com o SUS e privado com fins 

lucrativos, descritos no quadro a seguir:  

Quadro1: Hospitais segundo natureza jurídica 

Fonte: Forgia e Couttolenc (2009). 

O SUS se responsabiliza diretamente pelos hospitais públicos, podendo 

contratar instituições privadas em caráter complementar, tendo preferência pelas 

instituições filantrópicas. A participação das instituições privadas na assistência 

hospitalar é justificada pela capacidade instalada reduzida de leitos públicos, não 

compatíveis com a demanda do sistema (ZANON, 2001).  

Os hospitais filantrópicos possuem, de acordo com Lima et al (2007) 

importância quantitativa e qualitativa para o SUS, atuando como prestador de serviços 

para o sistema, operando por planos de saúde, e ainda prestando serviços para 

demais operadoras privadas, conferindo certa posição de destaque no setor hospitalar 

brasileiro.  

Tipos de hospitais Caracterização Forma de financiamento 

Hospitais públicos 

Instituições públicas, 
administradas por 

autoridades federais, 
estaduais, ou municipais 

A maioria pelo poder público e no 
caso dos hospitais universitários 

pelo Ministério da Educação (MEC) 

Hospitais privados 
conveniados pelo 

SUS 

Instituições privadas que 
prestam serviços ao SUS 
mediante a celebração de 

contratos ou convênios 

Maior parte pelo poder público, 
podendo ter alguns leitos 

financiados por fontes privadas 

Hospitais particulares 
com fins lucrativos 

Instituições administradas 
pelo setor privado 

Custeadas exclusivamente pelo 
mercado privado, incluindo nessa 

categoria alguns hospitais 
filantrópicos não financiados pelo 

SUS 



 

 

A atuação das instituições privadas no SUS se dá de forma expressiva, tendo 

segundo Portela et al (2004) um papel estratégico no sistema, devido à sua 

participação expressiva na maior parte dos municípios do interior e em cidades de 

grande porte com hospitais de maior complexidade, gerando uma relação de 

interdependência do setor com o sistema.  

Entretanto, Lima et al (2007) apontam forte dependência econômica das 

unidades filantrópicas ao SUS, tendo 72,4% dos hospitais filantrópicos atuando como 

prestadores de serviços para o SUS e planos de saúde de terceiros, o que traz como 

necessidade a discussão de estratégias e incentivos para inserção dessas unidades 

no mercado suplementar e sua participação no SUS.   

Ao discutir o papel dos hospitais filantrópicos no Brasil, Mendes (2001) aponta 

algumas características que reforçam a necessidade de repensar o papel desses 

hospitais no sistema de saúde: 

- a redução da taxa de ocupação dos leitos hospitalares; 

- a reorientação do modelo de atenção à saúde, pela adoção de modelos alternativos  

(unidades básicas, hospital-dia, internação domiciliar) 

- o aumento da complexidade tecnológica ambulatorial, reduzindo o tempo para a 

realização de procedimentos e de dias de internação (exemplo: cirurgias endoscópicas 

tornam-se menos invasivas, a partir do uso de aparelhos de vídeo-endoscopia)  

- a necessidade de garantir acesso a serviços de maior complexidade a municípios 

pequenos e distantes;  

- e a necessidade de maior aporte de cuidados a pacientes crônicos e idosos.  

No intuito de minimizar essas questões e buscar maior eficiência em seus 

processos, alguns hospitais filantrópicos adotaram métodos de qualidade para o 

gerenciamento de suas práticas assistenciais e gerenciais, buscando certificação pela 

Joint Comission International (JCI), atingindo o nível máximo de excelência em suas 

práticas (FORGIA; COUTTOLENC, 2009). 

2.2.3 Mudanças na gestão hospitalar: desafios e estratégias adotadas 

Dentre as mudanças vivenciadas atualmente no campo hospitalar, destaca-se a 

reorientação das ações e políticas no âmbito da assistência que de acordo com Braga 

et al (2008), iniciou-se ao final do século XX, a partir de dois eixos: a racionalização da 



 

 

oferta de serviços e modernização da gestão, no intuito de controlar gastos em saúde 

e a constituição de um novo modelo de atenção à saúde, tendo a atenção básica 

como centro do sistema de saúde.  

Reforçando essa nova concepção, Medici (2011) descreve o papel do hospital e 

sua inserção no sistema de saúde, considerando o hospital como uma unidade de 

gestão de saúde destinada a pacientes que necessitam como forma de cuidado, a 

modalidade de internação, podendo realizar outros tipos de atendimento em 

instituições de menor porte ou complexidade, a partir de mecanismos estruturados de 

referência e contrarreferência para outras unidades da rede de saúde.  

A organização hospitalar deve trabalhar de forma integrada na rede de serviços 

de saúde, pois de acordo com Lemos (2009), possui fortes relações de 

interdependência. Seu desempenho está correlacionado as outras unidades, tendo a 

necessidade de estabelecer relações contratuais com todas as unidades componentes 

do sistema.  

Essa nova inserção dos hospitais nos sistemas de saúde é evidenciada por 

Mendes (2001) como uma tendência mundial de transição, acompanhada de uma 

crise financeira, modificando os padrões na oferta de serviços de saúde.  

Confirmando essa tendência, Gurgel Junior et al (2002) revelam que, diversos 

países tem criado estratégias para redução dos gastos em saúde, tais como: a criação 

de relações de concorrência entre as unidades hospitalares, a limitação do pagamento 

total de faturas e o incentivo a adoção de programas de qualidade.  

Outras estratégias são relatadas por Mckee e Healy (2000), tais como: a realização 

de fusões dos hospitais nos EUA e no Reino Unido, a reorganização do modelo de 

atenção hospitalar, a partir da desativação de leitos e unidades hospitalares, ou a 

conversão destes em outras unidades de saúde, numa tentativa de aperfeiçoar 

recursos e serviços e melhorar a qualidade da assistência.  

Como resultados dessas práticas, observam-se nos estudos de Medici (2011), uma 

maior eficiência nos processos de gestão hospitalar no mundo, principalmente nos 

países desenvolvidos, através da redução do número de leitos hospitalares, redução 

do tempo médio de permanência e maior rotatividade dos leitos, além da implantação 

de ações de prevenção, promoção e dos tratamentos ambulatoriais. Entretanto o autor 

salienta o envelhecimento da população como um fator contrário a essa tendência, 



 

 

podendo, em algumas situações, até justificar o aumento de internações por conta da 

população mais idosa. 

Outra estratégia importante destacada por Malik e Telles (2001) é a análise dos 

indicadores disponíveis e estudos para incorporação tecnológica, salientando a 

necessidade de revisão dos parâmetros atuais, no intuito de evitar incorporações de 

forma acrítica, a partir da pressão de grupos de interesses e não por critérios técnicos. 

Ao observar as estratégias adotadas no Brasil, Medici (2011) evidencia uma 

tendência de redução do número de leitos. Ao analisar os dados das últimas 

pesquisas do IBGE sobre serviços de saúde, observa-se uma redução de 3,3% no 

número de hospitais brasileiros (7397 para 7155), principalmente na redução dos 

hospitais privados iniciada na segunda metade dos anos oitenta.  

Além da redução de leitos é observado um predomínio do hospital sobre as 

demais ações de saúde no sistema, o qual segundo Silva (2005) capitaneia cerca de 

80% dos investimentos em saúde, justificado pelo alto grau de incorporação 

tecnológica, como também a produção de modos e práticas disseminadas por todo o 

território de saúde. 

Esse predomínio da prática hospitalar é também identificado no número de 

atendimentos realizados. De acordo com Forgia e Couttolenc (2009) os hospitais são 

as instituições que mais geram produção no sistema de saúde, cerca de 20 milhões de 

internações ao ano, responsabilizando-se por 3/4 dos atendimentos de emergência do 

sistema e cerca de 30% das consultas ambulatoriais.  

Esse fato pode ser justificado por Carapinheiro (1998), ao constatar que o 

hospital ainda é considerado pela população como a principal unidade de escolha, 

principalmente pela sua capacidade diagnóstica e terapêutica, mantendo a cultura do 

hospital como principal unidade resolutiva do sistema, em detrimento aos demais tipos 

de serviços de saúde.  

Atualmente, o setor hospitalar brasileiro possui um conjunto de desafios para a 

busca da eficiência. Forgia e Couttolenc (2009) evidenciam alguns, organizando-os 

nas seguintes categorias:  

• Gestão hospitalar rígida e desresponsabilizada: os hospitais públicos sob o 

regime jurídico da administração direta apresentam uma rigidez administrativa, devido 

a normatizações rígidas do serviço público. Além disso, o processo de tomada de 



 

 

decisão ocorre em de forma centralizada em espaços superiores do governo, levando 

a melhorias de desempenho limitadas, em comparação a outros tipos de hospital. Já 

os hospitais privados, principalmente os filantrópicos de pequeno porte, apresentam 

como problemas a sobreposição de funções gerenciais, informalidade da governança, 

monitoramento frágil e informações precárias, comprometendo assim seu 

desempenho.  

• Mecanismos de pagamento dos serviços de saúde deficientes: os 

mecanismos de pagamento utilizados no Brasil não são realizados com base nos 

custos reais dos serviços, nem nos diagnósticos e severidade dos casos ou pelo 

desempenho dos hospitais. A maioria dos hospitais públicos brasileiros tem como 

mecanismo o orçamento por elemento de despesa, baseado em séries históricas de 

produção, não incentivando melhorias de desempenho e qualidade na produção dos 

serviços hospitalares. Outro ponto refere-se aos parâmetros distorcidos do valor pago 

pelas Autorizações de Internação Hospitalar (AIH), incentivando maior realização de 

procedimentos mais bem remunerados pelo SUS em detrimento aos de menor valor, 

gerando desigualdades na oferta de serviços de saúde à população. Apesar da tabela 

de remuneração dos hospitais privados estar associada a uma lógica mais eficiente na 

utilização de recursos, esta também não possui relação aos custos efetivos dos 

serviços, levando a distorções na oferta de serviços na rede privada. Por fim, a 

participação dos hospitais privados que prestam serviços ao SUS é realizada por 

regime de convênio, mecanismo este passivo, desprovido de critérios de 

responsabilização, não incentivando a eficiência e qualidade na prestação de serviços. 

• Ausência de planejamento da capacidade instalada: falta capacidade de 

gestão nos hospitais públicos, pouca clareza na definição das responsabilidades entre 

estados e municípios, sistema de referência precário e ausência de cooperação entre 

prestadores de serviço privados vinculados ao SUS. Além disso, a maior parte dos 

hospitais brasileiros possui um número baixo de leitos (cerca de 50 leitos) abaixo dos 

padrões de eficiência internacionais que sugerem 150 a 250 leitos. Mesmo com essa 

baixa capacidade, os leitos encontram-se subutilizados e subfinanciados, levando a 

altos gastos e qualidade inferior. Outro ponto que merece destaque é a distribuição 

desigual de equipamentos médicos, com excesso desses em algumas regiões e falta 

em outras, gerando sobreoferta e subutilização nas unidades, aumentando as 

desigualdades de acesso e ineficiência.  



 

 

• Ausência de informações para tomada de decisão: ausência de 

informações relacionadas à qualidade, eficiência, custos da assistência, tendo 

medições incipientes baseadas em critérios subjetivos. 

• Ausência de programas e estratégias de qualidade: ausência de políticas e 

programas de avaliação de qualidade e também de pesquisas baseadas em 

evidências. Os processos de certificação de qualidade, como a acreditação, por 

exemplo, ocorrem de forma parcial nos hospitais brasileiros. Observa-se certa 

negligência por parte das entidades de classe em relação à conduta dos profissionais 

de saúde e ações fiscalizatórias de proteção ao cidadão nos casos de infração ética.   

Como estratégias para superação desses desafios, destacam-se as propostas 

de Cecílio (2000): (i) a reinserção e articulação do hospital dentro do SUS; (ii) redução 

do tempo de internação; (iii) incorporação de tecnologias e estratégias para maior 

rotatividade de leitos; (iv) implantação de programas de desospitalização; (v) práticas 

de humanização para promoção da autonomia do usuário; (vi) adoção de protocolos 

assistenciais; e (vii) criação de equipes de referência para maior responsabilização do 

cuidado.  

Outra prática adotada para aumentar a eficiência, reconhecida por Ibañez e 

Vecina Neto (2009), é a busca por novas alternativas de gestão, seja por meio de 

novos modelos jurídicos, seja pela busca de alternativas para a gestão em saúde, 

justificada pela necessidade de maior eficiência na utilização dos recursos e melhores 

resultados.  



 

 

2.3 GESTÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS 

2.3.1 Principais conceitos  

Os hospitais são organizações que possuem necessidade constante de 

aperfeiçoamento tecnológico. Sendo assim, Gomes e Dalcol (2001) destacam a 

importância de um gerenciamento dos equipamentos médicos, de forma que seja 

possível gerenciar esse processo desde a necessidade de aquisição, a utilização, até 

a dispensação desses equipamentos, visando uma assistência de qualidade.  

Antes de discutir sobre o tema gestão de equipamentos médicos, faz-se 

necessária a compreensão de algumas terminologias, como o conceito de tecnologia, 

em especial no setor saúde, além da definição de equipamentos médicos. 

Há uma diversidade de conceitos de tecnologia existentes na literatura (BANTA, 

1991; BOGO, 2010; VIANNA; CAETANO, 2001), podendo o conceito de tecnologia ser 

categorizado em duas vertentes: um artefato, uma máquina ou ainda como um 

conjunto de conhecimentos acumulados por uma organização, ou seja, 

conhecimentos, habilidades e equipamentos e processos desenvolvidos na 

organização.  

Na saúde, a tecnologia médica é conceituada pelo Escritório de Avaliação 

Tecnológica do congresso americano – Office of Technology Assessment (OTA) apud 

CONASS (2007) como todos os medicamentos, equipamentos e procedimentos 

médico-cirúrgicos utilizados no processo assistencial, assim como os sistemas 

organizacionais e de apoio. 

Já o Ministério da Saúde (2006) define tecnologia como um conjunto de 

equipamentos, medicamentos, insumos e procedimentos utilizados na prestação de 

serviços de saúde, assim como as técnicas de infraestrutura desses serviços e sua 

organização. Tecnologia é utilizada na proteção, promoção da saúde, prevenção da 

doença na comunidade, de assistência e de apoio à saúde individual.  

Assim, para Vianna e Caetano (2001) as tecnologias em saúde incluem 

procedimentos, medicamentos e mecanismos de organizar o cuidado em saúde.  

A utilização de tecnologias em saúde, de acordo com Bronzino (1995), permitiu 

grandes transformações no processo assistencial, sofrendo também grandes 

modificações ao longo do tempo em relação a sua vida útil.  



 

 

As tecnologias em saúde podem ser classificadas de diversas maneiras. Utilizando 

os estudos de Goodman (1998), o CONASS (2007) classifica as tecnologias de acordo 

com as categorias apresentadas no quadro a seguir: 

Quadro 2: Classificação das tecnologias de saúde 

Categorias Classificação 

Natureza material  

Fármacos e imunobiológicos: medicamentos, vacinas, produtos 
sanguíneos  
Equipamentos: aparelhos diagnósticos, de terapia 
Dispositivos e outros materiais médico-hospitalar-
odontológicos: insumos, como luvas de procedimento, seringas, 
por exemplo 
Procedimentos médico-cirúrgico: cirurgias em geral e demais 
procedimentos 
Sistemas de apoio: sistemas de informação, laboratório, banco de 
sangue 
Sistemas organizacionais: ex: programas de qualidade em saúde 

Propósitos no 
cuidado de saúde 

Prevenção: redução no risco de doenças ou limitação de sua 
extensão e sequelas                                                                 
rastreamento: detecção precoce de doenças ou fatores de riscos 
Diagnóstico: definição através sinais e sintomas              
tratamento: melhorias ou manutenção do status de saúde, 
evitando complicações                                                                     
Reabilitação: manutenção ou ações para reestabelecimento das 
funções do indivíduo, na busca pelo seu bem estar 

Complexidade 
tecnológica/custos 

Alta complexidade: procedimentos e tecnologias de alto custo; 
média complexidade: profissionais especializados e procedimentos 
diagnósticos e de tratamento                                                        
Baixa complexidade: ações de saúde, no âmbito individual e 
coletivo desde a promoção até a manutenção da saúde 

Estágio de difusão 

Futuras: ainda em concepção ou em desenvolvimento 
experimentais: em testes laboratoriais                             
Investigacionais: submetidas a avaliações                      
estabelecidas: em uso e já difundidas no meio                    
Obsoletas: substituídas por outras tecnologias ou apresentando 
ineficiência ou ociosidade 

Fonte: Goodman (1998), adaptado de MS (2007).  

O termo equipamento médico-hospitalar é definido pelo Ministério da Saúde, 

através da portaria nº 2.043/94, como aparelho ou instrumento de uso médico, 

odontológico ou laboratorial destinado a fornecer suporte a procedimentos, podendo 

ser categorizado de diversas formas, apresentadas no quadro a seguir. 

 

 



 

 

Quadro 3: Tipos de equipamento médico hospitalar 

Equipamento Conceito 

Equipamento de 
diagnóstico 

Equipamento, aparelho ou instrumento de uso 
médico, odontológico ou laboratorial, destinado a 
detecção de informações do organismo humano para 
auxílio a procedimento clínico 

Equipamento de 
terapia 

Equipamento, aparelho ou instrumento de uso médico 
ou odontológico, destinados a tratamento patologias, 
incluindo a substituição ou modificação da anatomia 
ou processo fisiológico ou organismo humano 

Equipamento de apoio 
médico-hospitalar 

Equipamento, aparelho ou instrumento de uso 
médico, odontológico ou laboratorial destinado a 
fornecer suporte a procedimentos diagnósticos, 
terapêuticos ou cirúrgicos 

Fonte: ANVISA (2003). 



 

 

 

2.3.2 Principais marcos institucionais na gestão de equipamentos médicos  

No Brasil, destacam-se algumas iniciativas relativas à gestão de equipamentos 

médicos. A partir da necessidade de desenvolver padrões e praticas para 

incorporação e utilização de equipamentos na saúde, o Ministério da Saúde 

desenvolveu o projeto de Reforço à Reorganização do Sistema Único de Saúde 

(REFORSUS) (BRASIL, 2002).  

Com financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e do 

Banco Mundial, o projeto REFORSUS tinha como objetivos a recuperação física, 

tecnológica e gerencial de estabelecimentos de saúde do país que prestam serviços 

ao SUS, o aprimoramento da gestão de políticas e de sistemas de saúde, a elevação 

do grau de responsabilidade técnica e gerencial dos órgãos gestores e prestadores de 

serviços (BRASIL, 2002). 

Ainda em 2002, a ANVISA desenvolveu o projeto Hospitais Sentinelas que 

consiste numa parceria com hospitais de grande porte para a implantação da vigilância 

de insumos utilizados em hospitais, organizados em três campos: a tecnovigilância 

(insumos e equipamentos), a farmacovigilância (medicamentos) e a hemovigilância 

(sangue e hemoderivados) (ANVISA, 2008).  

Considerada como a principal estratégia de vigilância de pós-comercialização 

dos equipamentos médicos, essa normativa prevê no projeto Hospitais Sentinela uma 

rede de hospitais motivada e fortalecida, com equipes de gerenciamento de risco 

capacitadas para notificação e investigação dos eventos adversos em saúde, num 

clima institucional que estimule a troca e o conhecimento na busca das boas práticas 

na incorporação e utilização. 

De acordo com Petramale (2006), essa rede de hospitais realiza como 

atividades a coleta sistematizada dos eventos adversos ocorridos e de não 

conformidades observadas nos produtos de saúde, além da capacitação dos 

profissionais para identificação de falhas em seus processos de trabalho.  

Importante também destacar algumas publicações realizadas pela ANVISA na 

área de equipamentos médicos, como o manual de orientações técnicas e legais para 

aquisição de produtos e serviços de saúde sujeitos ao regime de vigilância sanitária 

(ANVISA, 2003) o qual se desdobrou em outras duas publicações relevantes na área 



 

 

de tecnovigilância: o Manual de pré-qualificação de artigos médico-hospitalares 

(ANVISA, 2008) e o Manual de Tecnovigilância (ANVISA, 2010). 

Outra iniciativa importante realizada pelo Ministério da Saúde foi o Sistema de 

Apoio à Elaboração de Projetos de Investimentos em Saúde (SOMASUS). Definido 

pela portaria 2.481GM/MS de outubro de 2007, o SOMASUS é uma plataforma web 

que visa apoiar técnicos e gestores na elaboração de projetos (obras e equipamentos 

médico-hospitalares), segundo critérios estabelecidos de dimensionamento dos 

equipamentos médicos nos estabelecimentos de saúde. Tem por objetivo atuar como 

instrumento no planejamento, da gestão e dos projetos de investimentos organização 

em infraestrutura da saúde, apoiando a elaboração de projetos do SUS.  

Importante também destacar a criação da Secretaria de Ciência e Tecnologia e 

Insumos Estratégicos e o Departamento de Ciência, Tecnologia e Inovação do MS, 

criada com o propósito de elaborar as bases da Política Nacional de Ciência, 

Tecnologia e Inovação em Saúde, definindo estratégias para a avaliação de 

tecnologias no Sistema Único de Saúde (DECIT, 2006).  

A partir dessas estruturas, foi criado o Conselho de Ciência, Tecnologia e Inovação 

em Saúde, tendo como desdobramentos a composição de um Grupo de Trabalho 

Permanente de Avaliação de Tecnologias em Saúde (GT- ATS) com o objetivo de 

definir prioridades de estudos de Avaliação de Tecnologias em Saúde de interesse 

para o SUS (DECIT, 2006).  

A Avaliação Tecnológica em Saúde surge em resposta ao aumento crescente dos 

gastos em saúde associado às mudanças tecnológicas constantes. Novaes (2000) 

descreve que o campo da ATS surge nos países desenvolvidos como recurso 

estratégico para tomada de decisão, dispondo de informações científicas para 

avaliação dos impactos econômicos e sociais na incorporação e utilização de 

tecnologias em saúde, encontrando-se incipiente nos países subdesenvolvidos.  

Em linhas gerais, os estudos de ATS podem ser realizados em todas as fases do 

ciclo de vida de uma tecnologia em saúde, seja na fase experimental ou de inovação, 

na difusão inicial, na utilização em ampla escala e/ou no abandono, tendo como fator 

preponderante para sua realização o estágio do ciclo de interesse do sistema de 

saúde e do patrocinador da ATS (SILVA, 2003). 

A partir das definições da PNGTS, Vianna e Caetano (2001) reforçam como 

critérios importantes na avaliação de uma tecnologia a eficácia (benefícios obtidos em 



 

 

resultados controlados), efetividade (benefício em condições rotineiras de uso) e 

segurança (risco aceitável em situação determinada), relacionando-os aos custos e à 

melhoria das condições de saúde a partir da sua utilização.  

Pepe et al (2006) destacam ainda outros critérios de ATS como os aspectos 

sociais, éticos e legais observados a partir da utilização das tecnologias. 

Essas dimensões avaliativas permitem aos estudos de ATS, uma maior interface 

entre as evidências científicas e gestores de serviços de saúde, subsidiando a 

tomadas de decisão, a partir de critérios técnicos (RAMESH, 2001). 

Todavia, para que a ATS sirva de instrumento para tomada de decisão, esta 

precisa estar fundamentada em evidências científicas, sendo realizada por equipe 

multidisciplinar, a partir de metodologia estabelecida com resultados validados e 

confiáveis (PEPE et al, 2006). 

Como resultado desse processo, destaca-se a realização do Seminário de 

Gestão de Tecnologias em Saúde, onde foi evidenciada a necessidade de elaboração 

de uma Política Nacional de Gestão de Tecnologias em Saúde (PNGTS). A PNGTS 

formalizada a partir da Portaria 2510/GM 2005, surge como ferramenta para 

instrumentalizar os processos de avaliação, incorporação, difusão, gerenciamento da 

utilização e retirada de tecnologias no Sistema (BRASIL, 2010). 

Considerando o ciclo de vida das tecnologias em saúde, essa política tem como 

proposta desenvolver mecanismos para o gerenciamento das tecnologias no SUS, 

considerando todas as etapas, priorizando num primeiro momento a avaliação e a 

incorporação tecnológica a partir de critérios científicos e técnicos.  

A política prevê ainda a implantação de outras ações que já se encontram em 

andamento, com destaque para a criação de redes de pesquisas clínicas e da Rede 

Brasileira de Avaliação Tecnológica em Saúde (REBRATS), o desenvolvimento de 

publicações com ferramentas para a gestão de tecnologias, tais como as diretrizes 

metodológicas e o Boletim Brasileiro de Avaliação de Tecnologias em Saúde (BRATS), 

a criação de um banco de dados para estudos, além da formação de gestores através 

de cursos de especialização e mestrado profissional.  

 



 

 

2.3.3 Gestão de equipamentos médicos 

A gestão de equipamentos em saúde pode ser definida como um conjunto de 

atividades envolvendo incorporação, difusão, gerenciamento da utilização e avaliação 

de equipamentos nos sistemas de saúde (CONASS, 2007).  

Importante ferramenta para a gestão hospitalar, a gestão de equipamentos 

médicos, segundo Gomes e Dalcol (1999), proporciona maior eficiência nos processos 

dos hospitais, trazendo melhorias, seja a partir da incorporação de novos 

equipamentos (tecnologias de integração) ou apenas substituindo por processos mais 

atuais e de maior eficiência (tecnologia de substituição).   

A gestão de equipamentos médicos auxilia as organizações na busca por maior 

eficiência nos seus processos, principalmente a etapa de incorporação de tecnologias 

em saúde que, de acordo com Cecílio e Feuerwerker (2007), permite um diferencial 

para as organizações em relação ao seu meio. Ao analisar pela lógica do mercado, o 

hospital que incorpora tecnologias, aperfeiçoa seus processos de gestão, desenvolve 

melhor seus produtos, diferencia-se dos demais hospitais devido à modernização de 

seus processos.  

Segundo Gomes e Dalcol (2001) a gestão de equipamentos pode ser 

desdobrada nas seguintes etapas: aquisição, instalação, manutenção, treinamento e 

avaliação dos equipamentos contribuindo para a redução da incorporação acrítica 

desses nos hospitais, tornando-se peça fundamental na reestruturação dessas 

organizações.  

Para melhor eficiência desse processo de gestão, Calil (2011) propõe um 

programa de gerenciamento de equipamentos, sistematizando dimensões técnicas 

relacionadas desde os processos de aquisição até a alienação dos equipamentos, 

apresentadas no fluxograma abaixo: 

FIGURA 1 – Fluxograma do Gerenciamento de Equipamentos 

 



 

 

A seguir estão descritas cada uma dessas etapas.  

Pré-aquisição:  

Corresponde ao processo de seleção de equipamentos conforme as necessidades 

da organização, tornando-se imprescindível nos processos de aquisição de 

equipamentos médicos de alto custo, sendo recomendada a criação de uma comissão 

multiprofissional para organizar as solicitações, auxiliando o gestor na tomada de 

decisão (CALIL, 2011). 

Aquisição:  

Refere-se ao processo de compra do equipamento médico, considerando os 

aspectos técnicos e administrativos, incluindo nessa etapa o levantamento de 

informações do equipamento e a elaboração das especificações técnicas, incluindo as 

exigências específicas para seu funcionamento (CALIL, 2011). 

Essa etapa é considerada pelo Conass (2007) uma das mais importantes para o 

gerenciamento dos equipamentos médicos, pois deve considerar todas as dimensões 

na compra como os recursos desde a sua aquisição, utilização e manutenção. 

Reforçando essa afirmativa, Ramirez e Neto (2001) destacam algumas informações 

que devem ser consideradas, tais como a demanda prevista de utilização, a 

disponibilidade de profissionais habilitados para seu manuseio e a localização 

adequada para instalação do equipamento na rede de serviços de saúde, 

considerando as dimensões de acesso, e sua relação com as demais unidades da 

rede em termos de hierarquização e referência. 

O Ministério da Saúde (BRASIL, 2002) organiza o processo de aquisição de 

equipamento médico-hospitalar em três categorias:  

• Avaliação técnica: características técnicas do equipamento, tendo como 

critérios avaliativos a confiabilidade, condições de manutenção e fatores 

humanos (facilidade de efetuar manutenção, acesso, ergonomia e qualidade do 

treinamento); 

• Avaliação clínica: satisfação dos usuários em relação ao uso do equipamento, 

sendo avaliado o treinamento do usuário, desempenho clínico e fatores 

humanos (conforto do usuário, facilidade de uso e facilidade de preparação do 

equipamento).  



 

 

• Avaliação do custo: estimativa dos custos globais (peças de reposição, contrato 

de manutenção, transporte, instalações, etc.) e não somente o preço de venda 

do equipamento.  

A ANVISA, no intuito de qualificar o processo de aquisição, publicou em 2003 o 

Manual de boas práticas para aquisição de equipamentos médicos hospitalares, nas 

instituições públicas e privadas (ANVISA, 2003). 

Nessa publicação, a ANVISA (2003) também recomenda a criação de uma equipe 

técnica para o processo de aquisição composta por um profissional dos serviços que 

demandam e utilizam o equipamento e o gestor responsável pelo setor de 

equipamentos médicos na unidade, tendo como atividades previstas a elaboração das 

especificações desses equipamentos e o acompanhamento dos processos de 

aquisição.  

Outro item que deve ser considerado nessa etapa refere-se as modalidades de 

aquisição de equipamentos médicos: adquirido à vista, por empréstimo, a prazo, 

alugado, comodato, leasing, estas que de acordo com o Conass (2007) devem ser 

analisadas e escolhida a que possui maior viabilidade para a organização.  

Além da viabilização econômico-financeira quanto às modalidades de aquisição dos 

equipamentos médicos, essa publicação também recomenda quanto a necessidade de 

considerar outros elementos para instalação dos mesmos, como obras na 

infraestrutura, aquisição de equipamentos acessórios e demais questões necessárias 

que viabilizem a sua plena utilização (CONASS, 2007). 

Recebimento:  

Considerada por Calil (2011) como o ato de receber o equipamento colocando-o em 

uso, incluindo nessa etapa a conferência por equipe técnica especializada, o 

recebimento e a instalação do equipamento.  

A Anvisa (2003) recomenda que o mesmo grupo multiprofissional envolvido no 

processo de aquisição atue também nessa etapa, participando ativamente desse 

processo, responsabilizando-se pelo recebimento e instalação. Sugere ainda algumas 

atividades no processo de recebimento como a inspeção, conferindo o equipamento 

em relação às especificações solicitadas no processo aquisitório, a formalização do 

recebimento em impresso próprio da instituição, a identificação do equipamento pelo 

setor patrimônio da unidade, comunicando ao gestor o aceite final.  



 

 

Controle e manutenção:  

Corresponde ao programa de gerenciamento de equipamentos médicos 

propriamente ditos, contendo nessa etapa atividades relacionadas para viabilização do 

equipamento de forma adequada, através dos processos de manutenção preventiva e 

corretiva, além do controle do parque tecnológico, treinamento dos profissionais e 

alienação dos equipamentos inservíveis (CALIL, 2011). 

Apesar de ser considerada uma etapa tão importante no gerenciamento dos 

equipamentos, observa-se segundo Conass (2007) certa negligência das instituições 

com as ações de manutenção, priorizando investimentos na aquisição de 

equipamentos e obras de infraestrutura, causando descontinuidades e má utilização, 

tendo por vezes o funcionamento abaixo de sua capacidade ou até a interrupção do 

seu uso por defeitos preveníveis. 

A implantação do sistema de manutenção preventiva trouxe grandes 

contribuições para o bom desempenho dos equipamentos, trazendo como principais 

resultados a redução do número de falhas e manutenções corretivas, além da 

diminuição dos sítios de infecção hospitalar pela ausência de limpeza frequente nos 

equipamentos (GOMES; DALCOL, 2001). 

 



 

 

 

2.4 PADRÕES DE QUALIDADE NA SAÚDE 

2.4.1 Conceitos e bases históricas 

As primeiras evidências da discussão de qualidade no mundo são evidenciadas 

segundo Taublib (1998), desde a antiguidade, ao separar no processo artesanal o 

produto defeituoso da produção. Esta questão foi ainda mais acentuada após a 

revolução industrial, na inspeção dos produtos nas linhas de montagem, surgindo 

assim o controle de qualidade baseado em amostragem.  

O controle de qualidade surge na década de 30 a partir da utilização de 

métodos gráficos e da criação do departamento de qualidade nas indústrias o qual, de 

acordo com Malik e Schiesari (1998), trouxeram como efeitos positivos maior produção 

e menor custo.  

Nos anos 50, Deming e Juran criaram as primeiras teorias que se traduziram 

nas primeiras ferramentas de gestão da qualidade: a Gestão da Qualidade Total e a 

Melhoria Contínua da Qualidade, seguida pelo método PDCA (Plan, Do, Check, 

Action), desenvolvido com o objetivo de solucionar problemas nas organizações 

(ROONEY; OSTENBERG, 1999).  

O método PDCA conhecido também como o Ciclo de Deming é utilizado até 

hoje em diferentes organizações, podendo ser aplicado diversas vezes, de acordo com 

Malik e Schierasi (1998), na busca pela melhoria contínua dos processos de trabalho. 

O controle de qualidade foi também utilizado em outros países, tendo destaque 

a experiência do Japão que iniciou essa discussão logo após a Segunda Guerra 

Mundial para a necessidade de reestruturação dos seus processos econômicos 

(JUNIOR; VIEIRA, 2002). 

Segundo Taublib (1998), a introdução das teorias de Deming no Japão teve 

como resultados a produção de produtos com maior qualidade, com processos 

produtivos mais eficientes, fazendo com que Japão despontasse no mercado mundial 

com produtos de maior qualidade e menor preço, comparado aos produtos 

americanos. 

Como efeitos desse processo, os EUA passam a criar novas estratégias para 

garantir maior competitividade, como a busca por mão de obra mais barata em outros 



 

 

países, reduzindo o preço de seus produtos e a adoção do método do controle de 

qualidade na busca por maior efetividade e qualidade (TAUBLIB, 1998). 

Além das teorias de Deming, Malik e Schierasi (1998) destacam a contribuição 

de Ishikawa e suas ferramentas para a gestão da qualidade: gráfico de pareto, 

diagrama de causa e efeito, histograma, folhas de verificação, gráficos de dispersão, 

fluxogramas e cartas de controle, também utilizadas até hoje nas organizações. 

Feigenbaum e demais autores estudados por Cordeiro (2004) trouxeram ao 

final da década de 50 um novo elemento no conceito da qualidade, a inclusão da 

prevenção nas atividades de produção, estudando os custos e a redução dos defeitos 

desde a fase de concepção do produto, o que veio a ser conceituado como o Controle 

de Qualidade Total.  

Outro marco importante destacado por Turchi (1997) foi a criação dos círculos 

de controle de qualidade no Japão, compartilhando a melhoria por todos os envolvidos 

no processo produtivo e a criação de outras ferramentas como o kanban e o just in 

time, agregando uma dimensão cultural e organizacional no conceito de qualidade.  

Uma nova etapa na gestão da qualidade surgiu a partir da Melhoria da 

Qualidade Contínua, concepção essa que segundo Malik e Schiesari (1998), passou a 

ser difundida a partir dos anos 60 e 70, agregando a lógica de prevenção nos 

processos de produção, incluindo os trabalhadores nesse processo. 

Segundo Bonato (2003), essa nova concepção de qualidade, passou a ser 

adotada nas organizações até os dias de hoje, na busca por processos de melhoria, 

adotando mudanças nas práticas gerenciais, incentivando a adesão as metodologias 

de qualidade para maior eficiência dos processos. 



 

 

 

2.4.2 A qualidade no setor saúde, aplicações e principais iniciativas 

A qualidade no setor saúde, segundo Donabedian (1994), pode ser conceituada 

como um processo de formação de um modelo normativo para avaliação dos serviços 

de saúde na busca por melhores resultados para o paciente, reduzindo riscos e 

custos, a partir dos elementos refletidos na estrutura, processo e resultado da 

organização.  

A estrutura é definida por esse mesmo autor como elemento que contempla os 

recursos materiais (insumos, equipamentos, instalações), humanos e a estrutura 

organizacional, sendo considerado o mais estável da organização, contribuindo para 

promoção e manutenção da qualidade nos cuidados em saúde. Já o processo está 

relacionado ao conjunto de atividades desenvolvidas pelos profissionais de saúde em 

todas as etapas da assistência prestada ao paciente. Os resultados por sua vez são 

os efeitos resultantes da assistência, seja positivo (melhora do paciente, atendimento 

resolutivo) ou negativo (não atendimento ou um atendimento não resolutivo), os quais 

também podem ser medidos através de pesquisas de satisfação do paciente e 

indicadores de desempenho (DONABEDIAN, 1980). 

A questão da satisfação do paciente é também lembrada por Vuori (1993) ao 

conceituar qualidade como a capacidade de um produto ou serviço satisfazer as 

necessidades do consumidor a um custo mínimo possível, podendo sofrer várias 

influências de acordo com as expectativas dos agentes, assumindo um caráter 

técnico, relativo a habilidade dos profissionais de saúde, ou até mesmo a aspectos 

psicológicos a partir das vivências anteriores de pacientes.  

Para Lima (2006) a qualidade na saúde está relacionada a um processo de 

mudança organizacional, de avaliação contínua, pautado em atividades educativas, 

com a participação de todos, em especial a liderança dessas organizações.  

Reforçando essa concepção, Azevedo (1993) diz que a qualidade em saúde é 

um processo continuo de aprimoramento, estabelecendo padrões, obtidos através de 

séries históricas da própria organização ou pela comparação com outras instituições 

semelhantes, em busca do defeito zero, este que não atingível na prática, atua como 

balizador das práticas de qualidade. É um processo cultural, envolvendo todos os 

profissionais, estimulando sua participação através de atividades educativas, tendo 

como meta a busca por melhorias de qualidade na organização.  



 

 

Devido a diversidade de conceitos da qualidade em saúde e a complexidade 

desta dimensão, Donabedian (1980) propõe sete atributos para melhor compreensão, 

consolidados no quadro a seguir: 

Quadro 4: Componentes da qualidade em saúde segundo Donabedian 

Atributos Conceitos 

Eficácia 
Habilidade da organização de prestar cuidados aos pacientes, em 
condições favoráveis, mantendo-se inalteradas a possíveis 
circunstâncias 

Eficiência Busca de atividades com maior benefício proporcionado e menor 
custo 

Efetividade Grau de satisfação das necessidades e dos desejos da sociedade 

Equidade Distribuição da forma adequada dos benefícios prestados para toda 
sociedade 

Otimização  Tentativa de potencializar os benefícios o máximo possível 

Legitimidade Possibilidade de adaptação do serviço a toda a sociedade, estando 
relacionada a níveis de satisfação da população 

Conformidade Adaptação dos serviços às necessidades e expectativas dos 
pacientes, assim como as normas e padrões existentes 

Fonte: Donabedian (1980). 

De acordo com Malik e Schiesari (2002), a aceitação dos conceitos de qualidade 

no setor saúde, não aconteceu a contento num primeiro momento, principalmente nos 

países com sistemas de saúde universais, sendo mais bem compreendidos pelos 

países que valorizavam a questão do mercado, como os Estados Unidos. Nos outros 

países, o conceito de qualidade esteve atrelado à reforma do Estado como um 

dispositivo importante para a prática de gestão, sendo inicialmente utilizada na lógica 

industrial, evoluindo com o passar do tempo para um importante dispositivo na 

profissionalização da gestão, introduzindo novos instrumentos gerenciais.  

Essa mudança de paradigma também foi observada em especial na área 

hospitalar, esta que de acordo com Ojha e col. (2002) apud Borba (2008), partiu de 

uma visão relacionada ao cumprimento de normas e padrões para uma ação de 

gestão, saindo de uma percepção vinculada ao custo que desconsiderava os 

profissionais no processo decisório, para uma visão de melhoria continua dos 

processos, considerando o gestor e os profissionais de saúde como atores chave nos 

processos de tomada de decisão. 

Tendência mundial, a aplicação da qualidade no campo da gestão hospitalar 

justifica-se por vários fatores tais como a complexidade das organizações; a 



 

 

incorporação crescente de recursos físicos, materiais e humanos; a reestruturação de 

processos de trabalho que respondam às necessidades da população, esta cada vez 

mais consciente de seus direitos exigindo, portanto maior qualidade nos serviços 

prestados (MS, 2002).  

Para Vouri (1993), a dimensão da qualidade na saúde possui objetivos qualitativos 

relacionados à eficácia, eficiência, adequação, acessibilidade, qualidade técnica e 

qualidade percebida, priorizados a partir dos agentes que os contempla. A partir dessa 

compreensão, o autor elenca cinco fatores que incentivam a aplicação de padrões de 

qualidade nos serviços de saúde: a ética, a segurança do paciente, a eficiência e, por 

fim, o sistema de saúde e o mercado de trabalho. 

Para Borba (2008), devem ser considerados os seguintes atributos da qualidade 

em relação à gestão hospitalar: o foco na prestação do serviço, mecanismos de 

interação entre o prestador e o paciente, sistemas de qualidade que certifiquem os 

processos de atendimento e uma visão sistêmica dos serviços, considerando a 

estrutura existente, os processos de trabalho e seus resultados.  

Em relação à aplicação da qualidade no setor saúde, Vuori (1988) apud Saturno 

(1993), destaca três tendências: (i) a ampliação da discussão da qualidade nas 

organizações, (ii) melhorias nos instrumentos de mensuração e avaliação da qualidade 

e (iii) e o espectro da atenção sujeita à garantia da qualidade.  

Fatores tais como, o aumento da demanda por serviços de saúde, os custos 

crescentes, além das modificações constantes nas praticas clinicas são algumas das 

questões apontadas por Schneider e Palmer (2002), que ampliaram a discussão da 

qualidade nos serviços de saúde.  

Para Gonçalves (2006), a utilização da dimensão qualidade nos serviços de saúde 

tem se dado a partir de dois conjuntos de estratégias, a primeira relacionada à 

aplicação de ferramentas de qualidade para melhoria contínua dos processos de 

gestão e a segunda relacionada à adoção de programas de qualidade baseados em 

padrões desenvolvidos por instituições externas à organização.  

Em relação às ferramentas de qualidade, Bittar (2004) descreve a utilização de 

diversos instrumentos aplicados nos processos internos dos hospitais, dentre eles, os 

programas 5S (utilidade, ordenação, limpeza, saúde e autodisciplina), o PDCA, o 

desenvolvimento de ciclos de melhoria contínua e a construção de metas e 

indicadores.  



 

 

Uma das ferramentas que vem sendo utilizadas na saúde, em especial nos 

hospitais, é a aplicação do Balanced Scorecard (BSC) que de acordo com Malik e 

Schiesari (2006), tem sido um método utilizado para o acompanhamento de 

indicadores, tornando-se uma importante ferramenta para qualificar as informações 

gerenciais.  

O BSC segundo Kaplan e Norton (2004), é um sistema de medição de 

desempenho, oferecendo um modelo para a descrição de estratégias que criam valor 

na organização, através da análise de algumas variáveis, tais como: desempenho 

financeiro, indicadores de resultado, sucesso com os clientes-alvo, perspectiva dos 

clientes, processo interno e ativo intangível. Pressupõe não apenas um conjunto de 

indicadores de desempenho, mas um sistema gerencial de medidas financeiras e não 

financeiras de curta e longa duração para todos os níveis da instituição.  

Quanto aos processos externos de qualidade aplicados na organização destacam-

se a utilização de normas para certificação e os processos de acreditação, 

caracterizados por Couto e Pedrosa (2007) como métodos aplicados por terceiros a 

uma organização, no intuito de identificar condições de qualidade nos serviços 

prestados, não podendo assegurar a entrega de produtos com qualidade, apenas 

identificando atividades relacionadas à qualidade nestas unidades. 

A utilização de normas para certificação na saúde iniciou-se, segundo Mello e 

Camargo (1998), a partir da atuação da International Organization for Standardization 

(ISO) nos serviços de saúde, sobretudo nas áreas de apoio como laboratórios e 

bancos de sangue, observando algumas tentativas de aplicação em outros setores da 

saúde.   

O processo de acreditação nas organizações de saúde, segundo Kluck e Prompt 

(2004), teve inicio nos EUA em 1910, a partir de iniciativas desenvolvidas pela 

corporação médica, sendo disseminadas paulatinamente para organizações de outros 

países.  

De acordo com registros de Donahue et al (2000), Codman, em 1918, atuou na 

criação do Programa de Padronização de Hospitais (PPH) com o objetivo de gerenciar 

as informações hospitalares e desenvolver processos de avaliação em saúde de forma 

contínua. 

A partir dessa iniciativa, o Colégio Americano de Cirurgiões (CAC) desenvolveu um 

projeto intitulado como Padrão Mínimo, o qual consistia na recomendação de cinco 



 

 

padrões para prestação dos cuidados nos hospitais: necessidade de certificação dos 

médicos para exercer a profissão, reuniões periódicas de revisão dos registros 

assistenciais, necessidade de registro dos cuidados prestados a todos os pacientes, o 

desenvolvimento da ética médica e instalações físicas adequadas, principalmente para 

diagnóstico e assistência terapêutica. (QUINTO NETO; GASTAL, 1997). 

Em 1951 foi criada a Joint Commission on Accreditation of Hospitals (JCAHO), 

renomeada como Joint Comission International (JCI), tendo como primeiro produto o 

Manual para Acreditação de Hospitais, iniciando assim o processo de acreditação nos 

EUA, logo após Canadá e Austrália (RODRIGUES, 2004). 

Em 1959, o Canadá retira-se do processo de acreditação da JCAHO associando-

se a outras comissões canadenses para criação da Canadian Commission on Hospital 

Accreditation, denominada atualmente como Canadian Council on Health Services 

Accreditation (CCHSA) (CARIGNAN, 1994, apud RODRIGUES, 2004). 

O CCHSA, de acordo com Kawamura (2011), avalia os processos de qualidade 

dentro das instituições já certificadas com o nível de excelência pela ONA, tendo como 

proposta uma avaliação da qualidade a nível nacional, de forma voluntária, utilizando 

indicadores e padrões de acreditação com foco no paciente, incluindo como 

dimensões de análise a verificação diária dos processos de trabalho desenvolvidos na 

organização, alinhados aos princípios de excelência e segurança do paciente, 

propondo a construção de protocolos e fluxos do processo assistencial.  

Certificado pela ISQua como instituição acreditadora internacional, o CCHSA 

organiza o processo de acreditação em duas etapas: a auto avaliação e a avaliação 

conjunta, utilizando aspectos educativos e de qualidade na busca por melhoria 

contínua dos processos, apresentando as seguintes características: 

• Avaliação com base nos processo e resultado; 

• Uso de escala avaliativa, permitindo um ranking das organizações quanto aos 

seus resultados da avaliação; 

• Priorização das recomendações utilizando como critérios: risco e urgência nas 

ações a serem realizadas; 

• Criação de grupos focais que consistem em grupos de trabalho envolvendo 

profissionais, pacientes, representantes da sociedade para discussão das 

recomendações e ações a serem realizadas; 



 

 

• Benchmarking entre instituições certificadas para acompanhamento dos 

indicadores de desempenho; 

Em relação a implantação dessa metodologia, o CCHSA vem sendo introduzido 

recentemente no Brasil em algumas unidades privadas de saúde, ainda não publicado 

em meio científico os resultados desse processo. 

Retornando ao processo histórico da certificação externa, o processo de 

acreditação na Europa iniciou-se, de acordo com Fortes (2007), ao final da década de 

80 com a criação da Fundación Avedis Donabedian na Espanha, tendo o propósito de 

discutir a dimensão da qualidade nas organizações de saúde, chegando à França e 

Inglaterra apenas nos anos 90.  

Já na América Latina, Kluck e Prompt (2004) registram as primeiras ações de 

acreditação em 1991 com a edição do Manual de Acreditação de Hospitais para 

América Latina e Caribe, iniciando a partir dessa publicação os primeiros programas 

de acreditação hospitalar nos países, incluindo o Brasil. 

A implantação do programa no Brasil ocorreu, segundo Baptista (2000) apud 

Feldman et al (2005), a partir da composição de quatro grupos de trabalho localizados 

em São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná e Rio de Janeiro, no intuito de desenvolver 

diferentes estratégias para implantação da metodologia para, após as experiências 

vivenciadas, consolidar uma proposta nacional.  

Em São Paulo, a Associação Paulista de Medicina (APM) e o Conselho 

Regional de Medicina do Estado de São Paulo (CREMESP) criaram o Programa de 

Controle da Qualidade do Atendimento Médico Hospitalar (CQH) que, de acordo com 

Couto e Pedrosa (2007), foi organizado por entidades médicas de São Paulo. O 

programa surge a partir dos trabalhos da JCI e não possui padrão classificatório, tendo 

como método avaliativo aquele adotado pelo Prêmio Nacional de Qualidade (PNQ). 

Avalia as organizações de saúde a partir de oito critérios: liderança, estratégia e 

planos, clientes, sociedade, informação e conhecimento, pessoas, processos e 

resultados da organização.  

No Rio Grande do Sul, o Instituto de Administração Hospitalar e Ciências da 

Saúde, em parceria com a Secretaria Estadual da Saúde e do Meio Ambiente e o 

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) do Rio Grande 

do Sul, desenvolveu em 1995, o Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade com 

o objetivo de definir padrões de qualidade hospitalar (QUINTO NETO; GASTAL, 1997). 



 

 

No Rio de Janeiro, Schiesari (1999) relata o desenvolvimento do Projeto de 

Acreditação e Certificação da Qualidade em Saúde o que resultou na criação do 

Consórcio Brasileiro de Acreditação (CBA) em 1997.  

Como primeira ação importante do CBA destaca-se pela segundo a mesma 

autora, a realização de um seminário em parceria com a JCI para desenvolvimento de 

um programa nacional de acreditação nos hospitais.  

Em 1994, o Ministério da Saúde criou o Programa Brasileiro de Qualidade e 

Produtividade (PBQP) no intuito de promover a prática da qualidade nas organizações, 

estabelecendo a Comissão Nacional de Qualidade e Produtividade em Saúde 

(CNQPS) para o desenvolvimento de diretrizes e estratégias para implantação do 

PBQP, colocando a questão da avaliação e certificação de serviços de saúde como 

ação prioritária. (FELDMAN, et al, 2005).  

O Programa Brasileiro de Acreditação Hospitalar (PBAH) foi criado em 1997 e 

tinha por objetivo melhorar a qualidade da assistência hospitalar, por meio do 

desenvolvimento e implantação do processo permanente de avaliação e certificação 

dos serviços de saúde, a partir das seguintes variáveis: segurança, processos e 

resultados, estratificando a avaliação em três níveis: acreditado, acreditado pleno, 

acreditado com excelência (BRASIL, 2002).  

O Programa organizado pelo CBA utiliza como metodologia o manual adaptado da 

JCI, organizado em dois grandes grupos: cuidados ao paciente e processos da 

organização. É realizado pelo próprio CBA, em parceria com um avaliador da JCI, 

atuando como assessor em todo o processo (CBA, 2008). 

Os padrões com foco no paciente são distribuídos em sete capítulos: acesso e 

continuidade do cuidado; direitos do paciente e seus familiares; avaliação do paciente; 

cuidado ao paciente; anestesia e cirurgia; gerenciamento e uso de medicamentos; 

educação de pacientes e familiares. Já os capítulos com foco na organização, 

dividem-se em seis: melhoria da qualidade e segurança do paciente; prevenção e 

controle de infecções; governo, direção e liderança; gerenciamento do ambiente 

hospitalar e segurança; educação e qualificação dos profissionais e gerenciamento de 

comunicação e Informação (CBA, 2008).  

Outro destaque ocorrido em 1999 refere-se a criação da Organização Nacional de 

Acreditação (ONA), reconhecida formalmente pelo Ministério da Saúde como 



 

 

instituição responsável pelo sistema de avaliação da qualidade hospitalar no país 

(COUTO; PEDROSA, 2007).  

Regulamentada pela portaria GM/MS no 538, a ONA tem como objetivo o 

desenvolvimento de um processo permanente de avaliação e de certificação da 

qualidade dos serviços de saúde, disseminando esse processo por todos os serviços 

de saúde brasileiros, permitindo assim o aperfeiçoamento da assistência prestada, e 

melhores processos assistenciais à população (ONA, 2002).   

Como principais atividades desenvolvidas pela ONA, destacam-se a definição de 

padrões de qualidade, sistematizados em manuais de acreditação, utilizados como 

norteadores no processo de avaliação das unidades de saúde, realizada de forma 

voluntária, periódica e reservada, estimulando assim um processo de melhoria 

contínua de padrões de qualidade nas organizações de saúde, configurando-se no 

processo de acreditação (ONA, 2006).  

O Manual de Acreditação é estruturado em: liderança e administração: direção e 

liderança, gestão de pessoas, gestão administrativa e financeira, gestão de materiais e 

suprimentos e gestão da qualidade; infraestrutura: gestão de projetos físicos, gestão 

da estrutura físico-funcional, gestão da manutenção predial; atenção ao 

paciente/cliente: atendimento ao cliente, internação, transferência, referência e 

contrarreferência, assistência farmacêutica e assistência nutricional e organização 

profissional: corpo clínico, de enfermagem e corpo técnico-profissional (ONA, 2006).  

Além da discussão de acreditação, outra metodologia de referência na 

discussão da qualidade foi a criação do Projeto Metodologia de Avaliação do 

Desempenho do Sistema de Saúde Brasileiro (PRO-ADESS). Tem como proposta o 

desenvolvimento de uma metodologia de avaliação de desempenho das unidades 

públicas e privadas nacionais, a partir de uma matriz de indicadores e de dimensões 

avaliativas apresentadas a seguir:  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Quadro 5: Dimensões avaliativas PRO-ADESS 

Acesso 
Os serviços no sistema são organizados de forma que a 
população possa buscar por ações e serviços no lugar e no 
momento certo 

Efetividade 

Ações e serviços de saúde atingindo os resultados esperados 
seja na atuação dos profissionais, no cumprimento de 
protocolos clínicos, na padronização de processos trazendo 
resultados a população 

Eficiência 

Observado a partir da obtenção de produtos com maior 
aproveitamento de recursos, observados na redução de riscos, 
diminuição dos gastos em saúde na incorporação tecnológica a 
partir de critérios estabelecidos 

Respeito ao 
direito das 
pessoas 

Garantia dos serviços no cumprimento de normas que 
considerem o indivíduo na sua singularidade e sua comunidade, 
desenvolvendo suas atividades voltadas à população 

Aceitabilidade Os serviços são ofertados e atendem às expectativas da 
população 

Continuidade Os serviços de saúde prestam atividades de forma contínua à 
população 

Adequação As ações e serviços de saúde são prestados utilizando o 
conhecimento técnico e as normas existentes 

Segurança 

Os serviços de saúde devem identificar os riscos potenciais das 
ações prestadas tanto para o indivíduo como para o ambiente, a 
partir de ações de diagnóstico, detecção de erros e avaliação do 
seu impacto à população e a seu meio 

Equidade 
Os serviços de saúde devem proporcionar tratamento de forma 
igualitária a população, ou seja, a ausência de discriminação no 
atendimento prestado 

Fonte: PRO ADESS, (2003). 

Ferramenta importante da qualidade, o PRO ADESS adota também 

indicadores de desempenho para monitoramento dos serviços de saúde, com foco na 

qualidade dos serviços e na segurança do paciente, organizados de acordo com as 

dimensões de Donabedian: estrutura, processo e resultado (PRO ADESS, 2003).  



 

 

2.5 Boas práticas na gestão de equipamentos médicos  

A questão dos equipamentos médicos é evidenciada pelas instituições 

certificadoras como um dos aspectos relevantes na avaliação de qualidade dos 

serviços de saúde. São descritas a seguir, os padrões abordados pelas principais 

metodologias de certificação, assim como os itens de verificação observados no 

processo de avaliação. 

2.5.1 Organização Nacional de Acreditação (ONA) 

A ONA (2006) contempla a gestão de equipamentos médicos no seu manual de 

acreditação, incluindo a avaliação da gestão de equipamentos na seção intitulada de 

apoio técnico, no item de equipamentos e tecnologia médico hospitalar. 

Para essa metodologia, a gestão de equipamentos e tecnologia médico hospitalar 

é compreendida como o conjunto de atividades destinadas à gestão do parque 

tecnológico durante todo o seu ciclo de vida, contemplando as etapas de: 

planejamento, aquisição, recebimento, teste de aceitação, capacitação, operação, 

manutenção e a desativação dos equipamentos médico-hospitalares.  

A ONA avalia os padrões de qualidade da gestão de equipamentos, estratificando-

os em dois níveis, o primeiro nível observando os elementos estruturais e de processo 

da gestão de equipamentos, denominado como itens de segurança e o nível dois 

verificando os registros das atividades realizadas. 

• Nível 1 - itens de segurança  

Considera nesse nível a avaliação sob o ponto de vista da estrutura da gestão de 

equipamentos em relação aos aspectos formais, técnicos e estruturais, observando o 

cumprimento dos seguintes itens: 

- Responsável técnico: presença de um responsável pela área de equipamentos na 

instituição, de acordo com a legislação em vigor, registrado nas entidades certificadas; 

- Equipe técnica: disponibilidade de equipe técnica para habilitada com formação na 

área de equipamentos, dimensionada conforme as necessidades de serviço; 

- Infraestrutura: condições estruturais do hospital que cumpram as normas de 

segurança permitindo o funcionamento adequado dos equipamentos; 



 

 

- Gerenciamento dos equipamentos: conjunto de atividades relacionadas à gestão 

do parque tecnológico, contemplando as atividades de especificação, recebimento, 

instalação, operação, manutenção e desativação dos equipamentos; 

- Instalações elétricas: disponibilidade de instalações elétricas dentro dos padrões 

descritos nas legislações vigentes, permitindo assim o funcionamento pleno do 

equipamento médico; 

- Equipamentos médico-hospitalares: presença de equipamentos médicos na 

instituição certificados dentro das normas vigentes; 

- Inventário dos equipamentos: presença de relação atualizada dos equipamentos 

médicos disponíveis na organização;  

- Teste de segurança: realização de testes de calibração, de segurança elétrica e de 

desempenho de equipamentos, atestando sua funcionabilidade;  

- Manutenção preventiva e corretiva: realização de manutenção preventiva e 

corretiva de equipamentos; 

- Gerenciamento de riscos: plano de gerenciamento contemplando as atividades de 

identificação, gerenciamento e controle dos riscos sanitários, ambientais, ocupacionais 

e demais riscos associados a responsabilidade civil, infecções e biossegurança. 

• Nível 2 - registro das atividades:  

Nesse nível são avaliados critérios relativos ao gerenciamento dos equipamentos, 

incluindo a sistematização e avaliação desses processos, além da existência de um 

programa de educação e treinamento continuado, apresentando os seguintes padrões 

de verificação (ONA, 2006): 

- Documentação dos processos: identificação, definição, padronização e registro 

dos processos relativos à gestão de equipamentos observados no nível 1, atualizada, 

disponível e aplicada na organização; 

- Cadastro de fornecedores: registro dos fornecedores participantes dos processos 

de aquisição de equipamentos médicos; 

- Indicadores de processo e resultado: disponibilidade de indicadores de processo e 

resultados, relacionados a gestão de equipamentos; 



 

 

- Educação continuada: existência de programa de educação e treinamento 

continuado observando melhora nos processos e impacto nos processos de trabalho; 

- Grupos de trabalho: constituição de grupos de trabalho atuando para melhoria 

contínua dos processos e interação entre os setores da instituição. 

Além de uma seção específica para os padrões de qualidade na gestão de 

equipamentos médicos, essa discussão também é realizada na seção da gestão de 

materiais e suprimentos, no que tange aos seguintes itens: 

- Aquisição de equipamentos: processos adequados de aquisição de equipamentos, 

recomendando a utilização de um sistema que permita a verificação de registros junto 

às autoridades sanitárias; 

- Seleção dos fornecedores: processo de seleção dos fornecedores, identificando os 

habilitados no fornecimento de produtos, com base nas normas de segurança. 

Outro item de verificação já discutido na seção de gestão de equipamentos e 

reforçado em outras seções do manual refere-se à realização de manutenção 

preventiva e corretiva em todos os equipamentos presentes no hospital, encontrando-

se como item de verificação nas seções relativas aos serviços de: internação, 

atendimento ambulatorial, emergência, atendimento cirúrgico, obstetrícia, tratamento 

intensivo, mobilização de doadores e processos de transfusão, terapia dialítica, 

radioterapia, quimioterapia, hemodinâmica, assistência nutricional, métodos 

diagnósticos e sistemas de informação ao usuário (ONA, 2006). 

2.5.2 Joint Comission International (JCI) 

A JCI no Brasil é representada pelo Consórcio Brasileiro de Acreditação (CBA) que 

contempla no seu manual de acreditação a questão dos equipamentos no capítulo de 

gerenciamento e segurança das instalações, incluindo as ações de planejamento, 

educação e treinamento (CBA, 2008). 

Descreve como padrões na gestão de equipamentos a necessidade de um 

programa de gerenciamento de equipamentos, desde a seleção até o monitoramento, 

tendo os seguintes itens de verificação: 

• Estrutura 

- Profissionais qualificados: prestação de serviços por equipe técnica qualificada;  



 

 

- Infraestrutura: condições adequadas de infraestrutura que viabilizem o 

funcionamento adequado dos equipamentos médicos, contemplando aspectos de 

estrutura física, rede elétrica, gases medicinais, dentre outros.  

- Inventário: existência de uma lista atualizada de todos os equipamentos médicos 

disponíveis na organização; 

• Processo de equipamentos 

- Programa de gerenciamento: existência de um programa contemplando todas as 

etapas: planejamento, aquisição, utilização, manutenção e monitoramento da 

utilização dos equipamentos, registrando os resultados e observando dados de 

monitoramento. Tem por objetivo subsidiar o planejamento de equipamentos para o 

aperfeiçoamento do parque tecnológico; 

- Monitoramento do programa de gerenciamento: disponibilização de dados para 

monitoramento do programa de gerenciamento de equipamentos médicos, utilizando 

essas informações para planejamento e aperfeiçoamento do parque tecnológico; 

- Inspeção de equipamentos: inspeção periódica dos equipamentos médicos; 

- Teste de equipamentos: realização de testes periódicos dos equipamentos 

médicos, atestando seu funcionamento; 

- Manutenção preventiva: existência de programa de manutenção preventiva, 

contendo plano e agenda para sua realização; 

- Sistema de recolhimento de equipamentos: disponibilidade de um processo 

organizado para recolhimento dos equipamentos médicos inservíveis da instituição;  

- Programa de educação continuada: existência de programação de formação e 

atualização da equipe técnica da gestão de equipamentos no intuito de capacitá-los 

para adequada operação e manutenção dos equipamentos médicos. 



 

 

 

2.5.3 Canadian Council on Health Services Accreditation  (CCHSA) 

A Certificação Internacional Canadense (Canadian Council on Health Services 

Accreditation - CCHSA) é implantada no país pelo Instituto Qualisa de Gestão (IQG) 

tendo a questão dos equipamentos médicos incluída no capítulo de gestão do 

ambiente. Os itens de verificação são avaliados de forma conjunta para equipamentos, 

materiais e insumos e infraestrutura predial, abordando questões como a relação 

cliente-fornecedor, a natureza do apoio prestado na instituição e como as 

necessidades dos clientes internos estão sendo supridas (CCHSA, 2008).  

Em relação à gestão de equipamentos médicos, são verificados os seguintes itens: 

• Conformidade dos equipamentos 

Padrões de conformidade de acordo com parâmetros previstos na legislação 

governamental e demais órgãos fiscalizatórios nacionais e internacionais, 

apresentando os seguintes elementos de verificação: 

- Estrutura física: estrutura e demais itens de infraestrutura (eletricidade, água e 

esgoto) que viabilizem a instalação e utilização do equipamento; 

- Sistema de gerenciamento de materiais de risco: gerenciamento dos resíduos 

tóxicos advindos dos equipamentos médicos, como por exemplo, os resíduos de 

radiologia e de laboratório; 

- Saúde e segurança ocupacional: riscos de exposição e contaminação que 

apresentem riscos a saúde pública ou ao meio ambiente, ou seja, agentes químicos e 

radiológicos presentes na utilização dos equipamentos de radiologia e de laboratórios. 

• Processos estabelecidos na aquisição dos equipamentos médicos: 

Critérios definidos para o processo de aquisição dos equipamentos, verificando a 

existência e conformidade dos seguintes elementos: 

- Aquisição: atividades de especificação técnica (descrição do item a ser adquirido), 

avaliação (viabilidade da aquisição), seleção (escolha dos equipamentos médicos de 

acordo com a especificação definida) e o processo de aquisição através da compra e 

demais formas de aquisição (aluguel, leasing, comodato);  



 

 

- Distribuição: processo de distribuição de equipamentos médicos, através da 

verificação dos procedimentos de recebimento, armazenamento e distribuição dos 

equipamentos médicos realizados no hospital.  

• Processos de gerenciamento de equipamentos médicos 

Verifica-se nesse item como ocorre o processo de gerenciamento dos 

equipamentos na organização, avaliando os seguintes elementos desse processo: 

- Respostas às intercorrências: verificação de fluxo de resposta às intercorrências 

relacionadas à utilização dos equipamentos médicos; 

- Manutenção preventiva: existência de um plano de manutenção preventiva na 

instituição, dispondo de plano de atividades e cronograma para sua realização; 

- Inspeção de segurança: existência de inspeções, ou seja, verificações quanto ao 

funcionamento adequado dos equipamentos no que diz respeito a segurança do 

paciente e do profissional de saúde; 

- Manutenção corretiva: processo que envolve desde a comunicação da ocorrência 

até os procedimentos realizados para o reparo do equipamento, registro e estudo das 

causas que motivaram o problema; 

- Investigação dos incidentes graves: processo de análise para os incidentes mais 

sérios ocorridos no hospital relativos ao uso do equipamento, identificando as causas 

e também soluções para evitar a reincidência do evento; 

- Fontes alternativas de energia: disponibilização de outras fontes de energia, 

garantindo o funcionamento regular e contínuo do equipamento, como por exemplo 

geradores, reservatório de energia solar, dentre outros; 

- Gases medicinais: verificação da emissão dos gases quanto ao volume, qualidade e 

demais itens necessários, garantindo o funcionamento adequado dos equipamentos 

médicos e principalmente a emissão dos gases de forma segura ao paciente; 

- Gerenciamento da tecnologia: existência de um plano de gerenciamento dos 

equipamentos médicos na organização, contemplando os processos de: calibração 

dos equipamentos; garantia do seu desempenho; gerenciamento das ocorrências, 

alertas e recolhimento de equipamentos com defeito; avaliação quanto a reutilização 

de equipamentos descartáveis e seus acessórios; e a supervisão dos serviços 



 

 

executados por prestadores de serviço e serviços terceirizados principalmente 

relacionados a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos. 

Tomando por base as metodologias apresentadas acima, segue uma 

sistematização dos requisitos de qualidade a serem observados nos hospitais, 

consolidados no quadro comparativo a seguir: 

 

Quadro 6: Comparativo de metodologias de certificação 

Dimensões Critérios ONA JCI CCHSA 

Estrutura 

Responsável técnico X X  X  

Equipe técnica X X X 

Condições de infraestrutura X X X 

Instalações elétricas X X X 

Fontes alternativas de energia   X X 

Gases medicinais X X X 

Processo 

Gerenciamento dos equipamentos X X X 

Inventário dos equipamentos X X X  

Processos de aquisição  X X       X 

Cadastro dos fornecedores X X      X 

Seleção dos fornecedores X X  X  

Processos de recebimento   X  X 

Inspeção de segurança X      X X 

Manutenção preventiva X      X X 

Manutenção corretiva X      X X 

Resposta às intercorrências   X  X 

Investigação dos incidentes graves   X  X 

Sistema de recolhimento de 
equipamentos inservíveis 

  X  X 

Gerenciamento dos riscos X X X 

Documentação dos processos X X  X 

Educação continuada X X  X 

Desenvolvimento de grupos para 
atuação (grupos de trabalho, 
times) 

X X   X 

Resultado 
Indicadores de processo   X   

Indicadores de resultado   X   
Fonte: elaboração própria, 2011. 



 

 

3 METODOLOGIA 

Apresenta-se nesse capítulo, o caminho metodológico percorrido, no intuito de 

alcançar os objetivos da pesquisa, assim como os procedimentos que foram utilizados 

para a obtenção das respostas demandadas a partir do objeto do estudo. 

 Essa pesquisa utilizou como abordagem o método qualitativo, tendo como 

proposta a obtenção de informações a partir da experiência dos gestores, das boas 

práticas de gestão de equipamentos médicos adotadas em um hospital de excelência. 

De acordo com Cresweell (2010), a pesquisa qualitativa tem como proposta a 

obtenção de informações a partir do problema pesquisado, identificando evidências a 

partir das vivências e experiências relatadas.  

 Além disso, a abordagem qualitativa de acordo com Tobar e Yalour (2001) 

permite a utilização de múltiplas fontes de dados, no intuito de buscar significado a 

partir da triangulação dos resultados coletados. 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

A pesquisa tomou como base a classificação proposta por Vergara (2005), 

definindo o estudo quanto aos fins e quanto aos meios.  

Quanto aos fins, o estudo foi do tipo descritivo, identificando as boas práticas 

realizadas na gestão de equipamentos médicos a partir da experiência da unidade 

hospitalar em estudo, no intuito de contribuir para a otimização destas práticas em 

outras unidades hospitalares. 

De acordo com Vergara (2005) a pesquisa descritiva expõe características de 

determinada população ou um determinado fenômeno, apenas descrevendo o evento 

observado sem o compromisso de explicá-lo.   

Quanto aos meios foi adotado como método de pesquisa o estudo de caso. De 

acordo com Yin (2001) a utilização do estudo de caso como método é recomendada 

quando a questão de pesquisa visa a identificar o evento, na tentativa de estudar 

acontecimentos contemporâneos, não havendo controle do pesquisador sobre os 

eventos comportamentais específicos. 

Ainda segundo Yin (2001), o estudo de caso pode lidar com uma grande 

variedade de evidências, dentre elas, documentos, entrevistas e observação direta. 

Serão utilizados, portanto, como meios nesse estudo o levantamento bibliográfico para 



 

 

identificação das categorias de análise quanto às boas práticas na gestão de 

equipamentos médicos, a análise documental de protocolos e demais documentos 

fornecidos pelos hospitais, assim como a realização de entrevistas com gestores das 

unidades para coleta de evidências nas unidades estudadas. 

Ainda em relação aos meios de pesquisa, o estudo adotou como meio de 

investigação a análise documental, utilizando documentos e materiais fornecidos pelo 

hospital em estudo.  

3.2 UNIDADE DE ANÁLISE 

A unidade de análise escolhida para esse estudo de caso foi um hospital de 

excelência localizado em São Paulo.  

Instituição filantrópica, essa unidade desenvolveu projetos em diversas áreas, 

principalmente na saúde. Além dos padrões de qualidade desenvolvidos, a unidade 

também desempenha um papel importante no desenvolvimento da pesquisa clínica e 

da biomedicina no país, além da atualização constante nos tratamentos e tecnologias 

em saúde, aderindo de forma rápida às transformações.  

Esse hospital foi certificado por programas nacionais e internacionais de 

acreditação, dentre eles a JCI, órgão norte-americano representado no Brasil pelo 

CBA, reconhecendo suas práticas gerenciais de qualidade a partir de um processo de 

avaliação de mais de 1300 itens relacionados às práticas adotadas nas áreas de 

atendimento, gestão, infraestrutura e qualificação profissional. 

A escolha desse hospital como campo de estudo justificou-se pelo pioneirismo 

na incorporação de tecnologias em saúde no país, com experiência consolidada há 

mais de 10 anos na gestão de equipamentos médicos.  

3.3 SELEÇÃO DOS SUJEITOS 

Considerando o objeto do estudo estava relacionado a identificação de boas 

práticas de gestão de equipamentos médicos em um hospital de excelência, foram 

considerados como sujeitos de pesquisa, seis profissionais da unidade em estudo.  

Devido a forte relação com o objeto de estudo, os gerentes da área de 

equipamentos podem ser considerados de acordo com Yin (2001) como informantes-

chave na realização do estudo de caso, identificando outros profissionais de saúde e 

até mesmo outros gerentes da unidade que desenvolvam ou acompanhem práticas na 

área da gestão de equipamentos médicos, em outros setores do hospital. 



 

 

Considerados como profissionais de referência, alguns profissionais foram 

entrevistados e considerados como sujeitos do estudo, apontando outros sujeitos. 

Além do gerente da área de equipamentos, foram também considerados como 

sujeitos de estudo profissionais relacionados as boas práticas no nível mais 

operacional da gestão, tais como a enfermeira responsável pela Engenharia Clinica no 

Centro Cirúrgico e dois chefes de serviço: Centro Cirúrgico e do setor de Imagem, 

considerados principais usuários internos do setor de Engenharia Clinica.  

Dos sujeitos relacionados, o único profissional que não foi entrevistado foi o 

chefe do centro cirúrgico, devido a indisponibilidade durante o período de coleta de 

dados, apesar da sua importância para o estudo, pode-se considerar sua ausência, 

tendo a experiência do centro cirúrgico contemplada na entrevista realizada com a 

enfermeira do mesmo setor. 

Foram também considerados como sujeitos, profissionais relacionados à área 

estratégica da instituição, contribuindo em aspectos mais voltados para o componente 

estratégico da gestão de equipamentos: diretor técnico da unidade e o responsável 

pelo setor de qualidade. 

3.4 COLETA DE DADOS 

De acordo com Creswell (2010), o estudo de caso pode se utilizar das 

seguintes coletas de dados: observação, entrevistas, documentos e materiais 

audiovisuais. Já Yin (2001) define como formas de coleta para o estudo de caso, a 

realização de entrevistas, a análise de documentos, registros disponíveis no campo de 

estudo, artefatos físicos, além da observação direta e participante, destacando a 

utilização de múltiplas fontes de dados como um ponto forte importante na coleta de 

dados no estudo de caso.  

Para o estudo de caso foram utilizadas como fontes de coleta de dados, a 

observação através da visita orientada, a análise documental e entrevistas com 

pessoas chave da organização.  

Como primeiro passo para a realização do estudo foram construídos critérios 

de boas práticas de gestão de equipamentos médicos a partir da revisão da literatura. 

Definidas as categorias de análise, foi elaborado um protocolo que norteou a 

realização do estudo de caso.  



 

 

Para construção do roteiro de observação do estudo de caso e obtenção de 

informações sobre outras possíveis fontes de coleta de dados na organização, foi 

realizada no mês de maio desse ano, uma visita prévia a aplicação do instrumento 

para o reconhecimento de campo e contato prévio com os entrevistados para 

agendamento e viabilização das entrevistas.  

Como outras fontes de coleta foram utilizadas a análise de conteúdo de 

documentos da instituição relacionados ao desenvolvimento das boas práticas de 

equipamentos: protocolos, apresentações institucionais, textos da intranet, assim 

como a realização de entrevistas com os gerentes da área de equipamentos e demais 

profissionais de referência. 

Todas essas fontes de coleta de dados se configuram no que Yin (2001) 

considera como um processo de triangulação. O mesmo considera quatro tipos de 

triangulação: de fontes de dados, entre avaliadores, de perspectivas sobre o mesmo e 

de métodos. Será utilizada nesse estudo a triangulação de fontes de dados. 

Considerada como uma das fontes de dados mais importante no estudo de 

caso, as entrevistas realizadas foram do tipo focada, a qual segundo Yin (2001), é 

aquela realizada durante um curto período de tempo, cerca de uma hora, tendo um 

caráter informal, porém podendo se utilizar de perguntas contidas no protocolo do 

estudo de caso.  

Os entrevistados foram abordados pelo próprio pesquisador que realizou 

contato prévio por meio eletrônico e telefônico explicitando os objetivos da pesquisa, 

agendando a entrevista. No dia marcado, o profissional receberá informações acerca 

do estudo, no que se referem ao objeto do estudo, objetivos da pesquisa e também 

aos instrumentos de coleta que serão utilizados, dentre eles o roteiro da entrevista.  

3.5 TRATAMENTO DE DADOS 

A abordagem qualitativa foi a escolhida para o tratamento dos dados coletados, 

realizando análise documental e consolidação das evidências observadas a partir do 

protocolo do estudo de caso aplicado. 

Para análise desses dados coletados foi utilizada a lógica de adequação ao 

padrão proposta por Yin (2001) que tem como proposta estudar a relação entre os 

padrões observados às variáveis dependentes e independentes correlacionando, 

portanto as evidências observadas às categorias pré-estabelecidas a partir da 

literatura científica.  



 

 

3.6 LIMITAÇÃO DO MÉTODO 

Como limitações, destacam-se as relativas a um estudo de caso, uma vez que 

esse método tem o intuito de descrever e explorar dada realidade, as evidências 

observadas nesse estudo não poderão ser generalizadas a organizações hospitalares, 

pois os demais hospitais brasileiros possuem características e realidades diferentes, 

não podendo, portanto considerar um estudo replicável a demais organizações.   

Outra limitação é o fato dos sujeitos estudados responderem sem nenhum tipo de 

pré julgamento, seja pela não compreensão do instrumento, constrangimento, 

informações que ele julgue confidenciais, ou outros interesses.  

Além disso, o próprio tempo da realização do estudo configurou-se como um 

limitante, uma vez que o prazo de coleta de dados foi pouco em relação ao 

necessário.  



 

 

 

4 APRESENTAÇÃO DOS DADOS 

Neste capítulo são apresentados os resultados da pesquisa obtidos por meio 

de entrevistas e protocolo de estudo de caso aplicado no hospital entre os dias 20 a 22 

de junho de 2011.  

Foram entrevistadas as lideranças das áreas que contribuem diretamente na 

gestão dos equipamentos: o diretor técnico, aonde fica vinculado o serviço de 

engenharia clínica e o gerente do serviço de engenharia clínica, gestor responsável 

pela área de equipamentos médicos. Além disso, foi entrevistada a gerente de 

qualidade que atua no desenvolvimento e monitoramento dos padrões de qualidade e 

também dois serviços assistenciais que possuem grande interface com a engenharia 

clínica: a gerente do serviço de imagem e a enfermeira que coordena a engenharia 

clínica no centro cirúrgico. 

Construído com base nos padrões de qualidade das instituições certificadoras 

(ONA, JCI, CCHSA), o protocolo de observação do caso foi aplicado durante a o 

estudo, coletando informações a partir de entrevistas, visita de campo em setores 

estratégicos na unidade (engenharia clínica, centro cirúrgico, serviço de imagem) e 

acesso a documentos da instituição, tendo os resultados desse processo 

apresentados a seguir.   

4.1. A GESTÃO DE EQUIPAMENTOS  

4.1.1. Histórico da gestão de equipamentos do hospital 

A gestão de equipamentos no hospital é coordenada pelo serviço de 

engenharia clínica que possui uma estrutura consolidada há cerca de sete anos.  

No início, o serviço de engenharia clínica era subordinado à área de 

operações, sendo vinculado atualmente à direção técnica, proporcionando assim 

maior interface com os serviços assistenciais. Fato este, avaliado como um grande 

diferencial desse hospital em relação às demais unidades de saúde. 

“Eu acho que isso é muito produtivo, porque na verdade é uma 
estrutura feita à assistência. É diferente de uma edificação... 
mas o equipamento não, cada vez mais está fazendo parte da 
rotina do processo assistencial, ele estar adequadamente 
funcionante é vital... É um instrumento que faz parte do ritual 



 

 

da assistência, particularmente num hospital de tecnologia de 
ponta como o nosso, de alta complexidade, então eu acho que 
é fundamental.”  

(Direção Técnica) 
 

Num primeiro momento, a engenharia desempenhava uma função mais 

operacional, desenvolvendo atividades relacionadas à manutenção do parque 

tecnológico. Entretanto, a contratação de um engenheiro clínico com formação em 

gestão permitiu uma ampliação nessa atuação, tornando o serviço de engenharia 

clínica um dispositivo mais gerencial. 

“A gente já tinha no passado engenheiros dedicados pra essa 
questão, tinha toda uma organização... Com a vinda do 
engenheiro, ele trouxe uma idéia de gerenciamento. Então, era 
se feito... tinha um controle, tinha uma questão de fazer 
manutenção, só que não como tem hoje. E com a vinda do 
novo engenheiro, eu acho que ele proporcionou a estruturação 
da Engenharia Clínica mesmo dentro do hospital. Ai eu vou 
falar para você que virou um negócio, a engenharia clinica é 
um negócio hoje aqui dentro.”  

(Serviço de Qualidade) 

A gestão de equipamentos no hospital também conta com a atuação da equipe 

de gerenciamento de risco, mais especificamente a comissão de tecnovigilância. Por 

ser um hospital sentinela reconhecido pela ANVISA, desenvolve ações referentes ao 

gerenciamento do parque do hospital, acompanhando o funcionamento dos 

equipamentos e suas possíveis intercorrências com um processo estruturado. 

Entretanto, os profissionais reconhecem que o aprofundamento dessas 

atividades só foi possível com a entrada do processo de acreditação da Joint 

Comission International (JCI) no hospital.  

“O que mudou nesse período, o mais relevante, foi a chegada 
da acreditação, com um roteiro mais estruturado para as ações 
sobre vigilância de equipamentos. Nós já praticávamos essa 
vigilância... então você tem a tecnovigilância, a estruturação, 
no mínimo de identificar os equipamentos, ter um histórico 
deles... um diagnóstico mínimo, sobre o equipamento, nós já 
tínhamos. Mas até a JCI talvez a gente não tivesse um ritual 
sistemático de aprofundamento desse diagnóstico e de uma 
coisa que eu acho muitíssimo importante que é a transposição 
da segurança desse equipamento, a partir de um aprendizado 
por uma equipe que não é só da engenharia, mas da equipe 
dos usuários... tem esse marco de evolução e acho que a 
gente ainda está em evolução.” 



 

 

 (Direção Técnica) 
 

4.1.2. Padrões de qualidade da JCI e a gestão de equipamentos 

A JCI realiza certificações periódicas no hospital, realizando atualizações 

frequentes dos seus padrões de qualidade. A cada novo manual publicado são 

revisados todos os padrões implantados, no intuito contemplar as atualizações 

propostas pela instituição certificadora. A área de gestão de equipamentos é uma das 

áreas que passam por esse processo. 

É possível observar na instituição, a formalização dos padrões da JCI na 

gestão de equipamentos, através dos seguintes processos: o plano de gerenciamento 

de equipamentos, e demais planos específicos (radioproteção, resíduos), a melhoria 

contínua dos processos e a realização de auditorias internas para acompanhamento e 

avaliação dos processos existentes. 

“Com a questão da JCI, eu acho que deu um fino trato naquilo 
que ele tava querendo fazer, porque ela vem pedindo para 
você ter controle de todos os seus arquivos... A questão de 
você fazer mais manutenção preventiva do que corretiva... A 
gente fez tanto esse trabalho de organizar, de gerenciar 
mesmo que isso virou. Porque essa é a idéia, cada vez mais... 
Eu tenho indicadores que monitoram isso e a gente está indo 
para essa excelência. Com a estória da JCI hoje a gente 
consegue monitorar todas as etapas desse processo.”  

(Serviço de Qualidade) 

O plano de gerenciamento de equipamentos é elaborado pela engenharia 

clinica em parceria com o setor de qualidade com base nos padrões definidos pela 

JCI. Esse plano contempla topas as etapas inerentes ao processo de gestão de 

equipamentos, desde a pré-aquisição até o descarte e é monitorado a partir de 

auditorias internas para avaliação e acompanhamento. 

Outro instrumento desenvolvido é a elaboração de planos específicos para as 

necessidades de alguns serviços, como o plano de radioproteção, por exemplo. 

Justificado pela necessidade de proteção dos trabalhadores e dos pacientes, este 

plano se faz fundamental para o serviço de imagem, sendo realizado anualmente pela 

engenharia em parceria com o serviço de qualidade.    

O serviço de qualidade realiza a cada dois meses, auditorias internas no 

hospital. Conduzidas pela qualidade, contam ainda com a participação de outras 



 

 

lideranças do hospital, organizadas em grupos. A área de gestão de equipamentos é 

uma das áreas avaliadas, observando a disponibilidade dos equipamentos, o 

cumprimento das ações contidas no plano de gerenciamento e nos planos específicos. 

As observações obtidas nesse processo são sistematizadas num relatório, 

posteriormente entregue as áreas interessadas para ciência e correção das anomalias 

identificadas. 

“E também a qualidade contribui nas auditorias internas... a 

gente vai olhar se tem uma especificação, se o equipamento 

está sinalizado como é a padrão do hospital... a gente tem 

também uma vez a cada dois meses, a gente faz uma auditoria 

chamada auditoria de ambiente que é do FMS.” 

 (Serviço de Qualidade) 

A partir das anomalias identificadas, o setor de qualidade inicia o 

desenvolvimento de ações de melhoria contínua. Para cada inconsistência detectada é 

elaborado um plano de melhoria contendo ações corretivas, buscando a regularização 

dos padrões nos serviços. O serviço de qualidade acompanha durante a execução do 

plano, monitorando e registrando os resultados. A ferramenta PDCA é utilizada para 

confecção do plano de melhorias, e também para definição das metas anuais de 

qualidade. 

 “A gente mostra os indicadores que a gente já monitora... roda 

um ciclo de PDCA, ah ele está confortável para esse ano, 

então vamos melhorar, desafiar um pouco mais essa meta. 

Desafia-se essa meta, começa a coletar. Se em algum 

momento do mês desviou, roda-se um plano de melhoria em 

cima para ver qual foi o problema e o que a gente pode atuar, 

então tem um gerenciamento desses indicadores.”  

(Serviço de Qualidade) 



 

 

 

4.2. PADRÕES DE QUALIDADE NA GESTÃO DE EQUIPAMENTOS – O HOSPITAL 

EM ESTUDO 

Considerando os padrões preconizados pela JCI e os dados coletados tanto 

nas entrevistas como nas visitas realizadas no setor do hospital, pode-se dizer que o 

hospital demonstra boas práticas na área de equipamentos. No quadro a seguir são 

elencados os padrões de qualidade desenvolvidos pelo hospital a partir da percepção 

dos entrevistados. 



 

 

Quadro 7: Padrões de qualidade na gestão de equipamentos observados no 

hospital filantrópico 

Dimensões Critérios Hospital 

Estrutura 

Responsável técnico X 

Equipe técnica X 

Condições de infraestrutura X 

Instalações elétricas X 

Fontes alternativas de energia  X 

Gases medicinais X 

Processo 

Gerenciamento dos equipamentos X 

Inventário dos equipamentos X 

Processos de aquisição  X 

Cadastro dos fornecedores X 

Seleção dos fornecedores X 

Recebimento de equipamentos  X 

Inspeção de segurança X 

Manutenção preventiva X 

Manutenção corretiva X 

Resposta às intercorrências  X 

Investigação dos incidentes graves  X 

Sistema de recolhimento de 
equipamentos inservíveis 

 X 

Gerenciamento dos riscos X 

Registro dos processos X 

Educação continuada X 

Grupos de trabalho/equipes/times X 

Resultado Indicadores de processo X  



 

 

Indicadores de resultado X  

               Fonte: elaboração própria, 2011. 

4.2.1. A estrutura da gestão de equipamentos – o serviço de Engenharia Clínica 

a) Responsável técnico 

O serviço de engenharia clínica é composto por um gerente, um coordenador, 

dezesseis técnicos e três secretárias. Responsável por acompanhar um parque 

tecnológico com cerca de 5600 equipamentos, o serviço funciona cerca de 15h por 

dia, todos os dias, inclusive finais de semana e feriados em esquema de plantão. 

O gerente do serviço tem formação em engenharia eletrônica, especializado 

em engenharia clínica, gestão e administração em saúde. Além de ser o responsável 

técnico pelo setor, atua na parte mais gerencial, realizando as interfaces necessárias 

entre o serviço de engenharia clínica e serviços do hospital. 

O serviço ainda conta com um coordenador técnico, atuando de forma conjunta 

nesse processo. Com formação na área da saúde, contribui mas na parte operacional, 

conduzindo as atividades junto aos técnicos, acompanhando o processo de gestão de 

equipamentos no hospital, tais como: recebimento de solicitações dos serviços 

assistenciais, realização de reuniões com a equipe, contato com os fornecedores, 

além de substituir o gerente em reuniões estratégicas.   

b) Equipe técnica 

Já a equipe técnica conta com 16 técnicos, todos com formação técnica em 

eletrônica, adquirindo no decorrer da prática profissional conceitos relativos à área de 

saúde e qualidade da assistência. Atuam nas atividades de gerenciamento do parque, 

tais como instalação, inspeção, manutenção preventiva e corretiva, desativação e 

demais ações necessárias.  

Para a definição do quantitativo necessário da equipe de engenharia, o hospital 

utilizou-se de alguns parâmetros para dimensionamento como o número de 

equipamentos por técnico e o número de leitos por técnico. Também foi considerado 

como critério de dimensionamento o horário de atendimento do serviço de engenharia, 

além da composição de escalas para finais de semana, feriados e atendimento no 

horário noturno.  



 

 

A distribuição do trabalho se dá por setorização de atividades, distribuindo os 

técnicos em equipes por setor, ou por conjunto de setores do hospital (centro cirúrgico, 

unidades intensivas, enfermarias, serviço de imagem, dentre outros).  

Cada equipe conta com um primeiro técnico responsável e um segundo técnico 

de suporte, tendo assim uma referência para os chefes de serviço. Atuam em todos os 

equipamentos lotados no serviço de sua cobertura, possuindo alguns técnicos com 

especialização para algumas áreas específicas como hemodiálise, por exemplo. 

As manutenções podem ser realizadas in loco no próprio serviço, ou 

dependendo da necessidade no próprio setor que conta com um laboratório para a 

realização de testes, calibragens e manutenções preventivas e corretivas. Além desse 

laboratório com bancadas, tomadas e equipamentos, possui ampla sala informatizada 

para o trabalho dos técnicos, sala do gerente, além de uma recepção para realização 

das atividades.   

Nos serviços de maior demanda da engenharia – centro cirúrgico, serviço de 

imagem, unidades intensivas, contam com equipes maiores para suporte. No caso do 

centro cirúrgico, possui uma equipe lotada dentro do serviço, em função da sua 

especificidade e rotina de trabalho diferenciada, contando ainda com a coordenação 

de uma enfermeira que atua na interface com o corpo assistencial.   

c) Condições de infraestrutura 

Para o funcionamento adequado dos equipamentos, o serviço de engenharia 

elabora de forma conjunta com as outras engenharias (hospitalar, obras, manutenção) 

um projeto para aquisição dos equipamentos, definido pela necessidade de 

incorporação tecnológica ou a construção de um novo serviço assistencial. 

Elaborado a partir das normas técnicas existentes são contempladas todas as 

interfaces necessárias para o adequado funcionamento do equipamento, sob a 

coordenação da equipe de engenharia hospitalar e apoio das engenharias, clínica e de 

obras, para execução de acordo com suas atribuições, ou seja, a engenharia de obras 

na execução do projeto arquitetônico e a clínica na definição das especificações dos 

equipamentos. 

A partir do alinhamento das engenharias, o projeto é executado e 

acompanhado pela engenharia de manutenção, através do plano de manutenção de 

equipamentos, no intuito de garantir condições adequadas de infraestrutura como 



 

 

climatização, água gelada, fontes de energia, dentre outras. Os aspectos relativos a 

manutenção dos equipamentos ficam sob responsabilidade da engenharia clínica, 

garantindo o funcionamento dos equipamentos em adequadas condições de 

segurança.  

d) Fontes alternativas de energia 

O hospital possui como principal fonte alternativa de energia um grupo gerador. 

No prédio novo em construção, contará ainda com geradores independentes para 

cada grupo crítico do hospital, proporcionando assim 100% de energia alternativa para 

o hospital. Além disso, conta com geradores locais para áreas críticas, além de outras 

formas como baterias, nobreaks que atuam como suporte dentro dos serviços, 

fechando assim a cadeia de segurança.  

Possui também alguns projetos de economia de energia como otimização do 

sistema de ar condicionado e água gelada e ainda sistema a vapor para aquecimento 

de água.  

4.2.2. Processo de gerenciamento dos equipamentos 

A seguir é apresentado um esquema gráfico contendo as principais etapas 

realizadas no hospital para o gerenciamento dos equipamentos. 

Figura 2 – Processo de gerenciamento dos equipamentos  

 

  

 



 

 

a) Aquisição 

 As atividades desenvolvidas no processo de aquisição do hospital em estudo 

compreendem desde o planejamento até os procedimentos de compra do 

equipamento médico, a seguir serão descritos como ocorrem tais atividades. 

- Planejamento para aquisição 

O hospital desenvolve todo ano dois projetos orçamentários para aquisição de 

equipamentos, um para renovação do parque tecnológico e outro relacionado à 

criação de novas áreas assistenciais no hospital.  

 Os projetos relacionados à implantação de áreas assistenciais contam com o 

apoio da engenharia clinica que atua na definição dos equipamentos necessários, a 

partir de um escopo gerenciado pelo serviço assistencial, gestor responsável pelo 

projeto.   

Já o projeto de renovação do parque é um projeto fixo, desenvolvido 

anualmente, com o objetivo de atualizar o parque tecnológico a partir das novas 

tecnologias disponíveis no mercado, seja por renovação ou incorporação de novas 

tecnologias. 

Sob a gestão da equipe de engenharia clínica, esse projeto é elaborado junto 

aos chefes de serviço que elencam suas necessidades, justificando o motivo para 

aquisição. Todas as necessidades são consolidadas num único documento, aonde é 

calculado o valor total das solicitações, incluindo também os custos indiretos de 

aquisição como os impostos de importação, por exemplo. A partir desse documento, 

iniciam-se as rodadas de negociação junto à alta direção do hospital, em parceria com 

a equipe de apoio técnico, atuando nos estudos de viabilidade financeira das 

solicitações realizadas.  

“Então efetivamente a gente recebe isso, faz todo esse 

levantamento, orça todos os itens que estejam com alguma 

discrepância das informações para deixar o mais claro 

possível. A partir daí você tem uma fotografia desse projeto... e 

ai começam as rodadas de negociação onde todos os gestores 

se reúnem com a alta direção do hospital e começam um 

debate sobre o projeto em si, passando ponto a ponto, uma 

analise critica sobre cada um. Então cada gestor vai lá e 



 

 

defende... e para isso ele vai buscar várias informações, seja 

com a gente, seja com a área comercial... necessidade de 

mercado, trazer algum artigo, trazer alguma informação que 

possa embasar o porquê que ele está pensando isso.”  

(Engenharia Clínica) 

A partir desse processo de negociação são definidas e priorizadas as 

aquisições para o próximo ano e após a aprovação orçamentária, a inclusão dessa 

aquisição no sistema de orçamento da unidade para efetiva aquisição.  

Com o projeto no sistema orçamentário é iniciado o processo de aquisição 

propriamente dito, com a atuação das duas comissões existentes: a comissão de 

padronização de equipamentos, no caso dos equipamentos já padronizados, e a 

comissão de avaliação tecnológica para novos equipamentos.   

A comissão de padronização tem como proposta padronizar itens de maior 

utilização na unidade, como por exemplo, balanças, oxímetros de pulso, na tentativa 

de garantir a regularidade dos insumos e acessórios para o adequado funcionamento 

dos equipamentos. 

A partir do trabalho realizado pela comissão, as áreas assistenciais podem 

realizar suas solicitações de compra, a partir dos itens padronizados e já cadastrados. 

No caso de equipamentos de grande porte, ou ainda equipamentos com maior tempo 

de uso, estes não são considerados padronizáveis pela comissão, definindo as 

especificações de acordo com a necessidade do serviço.  

Já no caso de novos equipamentos, a unidade conta com a comissão de 

avaliação tecnológica que atua na avaliação dos equipamentos, a partir de algumas 

informações tais como; custos, testes práticos, experiências de outras unidades 

hospitalares.   

Apesar do papel das comissões, auxiliando nos processos de solicitação, o 

hospital realiza as solicitações de três formas, por solicitação de um núcleo 

especializado, ou por um único profissional médico ou então pela própria engenharia 

clínica.  

Os núcleos especializados do hospital são compostos por médicos 

especialistas que identificam recursos necessários para melhor desempenho de suas 

atividades, incluindo os equipamentos necessários. Após reunião do núcleo, o mesmo 



 

 

solicita através de pedido informal ao setor de engenharia ou diretamente a direção 

técnica.  

Alguns médicos também realizam solicitações individuais diretamente à direção 

técnica, após contato com o equipamento desejado, geralmente após congressos 

científicos, avaliando como necessária para aperfeiçoamento das suas atividades. 

Nessas duas opções, a engenharia pode complementar o pedido, realizando 

pesquisa de mercado, procurando opções alternativas, pois na maioria dos casos o 

médico apenas solicita a tecnologia sem o conhecimento das outras possibilidades no 

mercado, tendo o serviço de engenharia clínica a função de qualificar essa 

necessidade.  

A partir da avaliação do parque tecnológico, a própria engenharia identifica 

necessidades de renovação de alguns equipamentos e dentro do projeto orçamentário 

de renovação realiza as substituições necessárias. 

 “A gente pode complementar informações de históricos de 
equipamentos e inclusive buscar alternativas. Muitas vezes os 
médicos trazem seus desejos, necessidades, mas muitas 
vezes ele não conhece o mercado como um todo, ele conhece 
o equipamento que foi apresentado, cabe a gente pesquisar se 
existem alternativas quem sabe até melhores, tecnologias mais 
avançadas, ou até custos mais adequados para o hospital.”  

(Engenharia Clínica) 
. 

O processo de solicitação de equipamentos é identificado como um dos pontos 

de melhoria, pois a maior parte dos pedidos é realizada exclusivamente pela classe 

médica, sendo necessário o envolvimento de outros profissionais nesse processo.  

 Para isso a direção técnica tomou como estratégia o fortalecimento da 

comissão de tecnologias, cabendo a essa comissão avaliar de forma multidisciplinar 

as solicitações dos serviços, formalizando a partir de critérios de Avaliação de 

Tecnologia em Saúde (ATS), como custo efetividade, segurança do paciente, dentre 

outros. 

- Cadastro e seleção dos fornecedores  

O hospital realiza cadastro dos fornecedores, tendo como responsabilidade 

pelos equipamentos a comissão de padronização de tecnologias. Já o cadastro das 

empresas de prestação de serviços fica sob a responsabilidade da engenharia clínica.  



 

 

O processo de credenciamento e avaliação dos fornecedores faz parte das 

atividades desenvolvidas pela comissão de padronização de equipamentos, cabendo 

identificar alternativas para aquisição de equipamentos médicos.  

O serviço de engenharia clinica possui um formulário padrão para coleta de 

informações das empresas, tendo a preocupação de acompanhar a prestação dos 

serviços das empresas que atuam no hospital, como a de manutenção corretiva por 

exemplo.  

Um dos problemas identificados pela engenharia no processo de seleção de 

fornecedores são os equipamentos que possuem um único fornecedor. Isso ocorre 

principalmente no caso dos equipamentos importados, onde por vezes uma única 

empresa possui a representação no Brasil.  

Nesse caso, a engenharia prioriza o produto, nesse caso o equipamento. Uma 

vez que o produto tenha qualidade e não possua um bom suporte, cabe a engenharia 

clinica negociar junto a essa empresa na tentativa de minimizar problemas. Entretanto 

se houver problemas no produto, ou se as negociações não forem suficientes, tendo 

dificuldades na garantia da prestação do serviço, a engenharia passa a envolver a 

direção na busca por novas soluções. 

Na visão da engenharia, esses problemas podem ser justificados de duas 

formas, a primeira refere-se às dificuldades de importação de tecnologias médicas no 

Brasil e a outra a má fé de algumas empresas, exigindo condutas diferenciadas para 

cada caso.  

No primeiro caso, os equipamentos são fabricados em outros países, 

apresentando algumas dificuldades na importação, como demora na liberação da 

mercadoria pela barreira alfandegária, altos custos de impostos. Situações estas que 

levam a empresa possuir um estoque mínimo de peças para a reposição, dificultando 

a prestação de manutenções de forma eficiente.  

O hospital reconhece essa dificuldade por passar por processo semelhante na 

importação de alguns insumos. Dentre eles, a célula radioativa para ressonância 

magnética que devido ao lento processo de importação perde parte da sua carga 

radioativa, reduzindo sua vida útil.   



 

 

Em outros casos pode ser observada má fé da empresa, seja na ausência de 

condução ética no processo, ou no descumprimento de cláusulas contratuais sem 

justificativa, cabendo então sanções administrativas e até a interrupção do contrato.  

- A aquisição  

Uma vez decidido o item a ser adquirido, é iniciado o processo de aquisição 

propriamente dito. O setor solicitante ou a própria engenharia clínica entram no 

sistema e fazem o pedido de compra. Uma vez realizada a aprovação formal pelas 

demais instâncias de decisão, o processo de compra então é realizado pelo setor de 

compras onde são iniciadas as negociações comerciais entre hospital e fornecedor. 

Essa etapa de negociação também conta com a participação do serviço de 

engenharia clínica que identifica itens que devem ser considerados no processo de 

negociação tais como: extensão de garantia, acessórios, atualizações e demais pontos 

importantes. Essa participação ocorre de diversas formas, seja na elaboração de 

relatórios técnicos ou participação direta na mesa de negociações.   

b) Recebimento 

 O serviço de engenharia realiza em parceria com o serviço de patrimônio o 

processo de recebimento do equipamento. 

Para cada equipamento adquirido, o serviço de engenharia clínica preenche 

uma ficha de cadastro, gera uma ordem de serviço para instalação do equipamento no 

serviço e agenda os treinamentos para os profissionais que irão utilizar o 

equipamento.    

O serviço que utilizará o equipamento formaliza o seu recebimento através da 

assinatura da ordem de serviço de instalação ou da entrega de um termo de 

recebimento, formalizando a entrega e transferindo a responsabilidade ao serviço 

assistencial que também passa a contar com o equipamento no seu centro de custo. 

Em relação a dificuldades vivenciadas nesse processo, destaca-se a 

necessidade de maior responsabilidade dos gestores pelos equipamentos lotados no 

seu serviço, auxiliando a engenharia no gerenciamento do equipamento.  

Outra questão crítica é a troca de equipamentos entre serviços. Em alguns 

casos, os serviços solicitam a engenharia clínica para que atuem como intermediárias 

no empréstimo, numa tentativa de corresponsabilizar a engenharia nesse processo. 



 

 

c) Controle  

No caso dos mecanismos de controle, o processo ocorre sob a 

responsabilidade do setor de patrimônio, realizando o cadastro do equipamento no 

momento da aquisição, incluindo informações contidas na nota fiscal. A partir desse 

cadastro é gerado um código numérico que é atrelado ao equipamento, passando a 

identificação do equipamento no hospital.  

Esse código está contido na ficha de cadastro da engenharia, instrumento de 

abertura do prontuário do equipamento e também de base para a realização do 

inventário dos equipamentos.  

Através da identificação do equipamento é possível obter informações sobre a 

localização dos equipamentos nos setores, pois no seu código de registro são 

incluídas informações quanto ao bloco, setor e até a sala onde o equipamento será 

utilizado, o que permite uma localização inicial desse equipamento e também uma 

relação de materiais presentes em cada serviço. 

- Inspeção de segurança 

Em relação à inspeção dos equipamentos, ela é realizada em dois momentos 

no hospital: a rota de inspeção e a manutenção preventiva.   

A rota de inspeção é uma espécie de roteiro elaborado pelo serviço de 

engenharia, no intuito de orientar as inspeções do hospital. Considerada como uma 

formalização da visita técnica da engenharia clínica aos setores pode ter periodicidade 

variada, de acordo com o porte do equipamento, sendo realizada diária ou 

semanalmente.  

A segunda forma de inspeção realizada é a manutenção preventiva, 

organizada a partir de um plano preventivo das empresas ou pela própria equipe de 

engenharia, processo esse que será descrito a seguir. 

c) Manutenções 

- Manutenção preventiva 

O processo de manutenção é realizado pela própria equipe técnica ou através 

de contratos com empresas especializadas, no caso de equipamentos de grande 

porte. 



 

 

A equipe de engenharia conta com uma estrutura mínima contando com a 

seguinte estrutura: um laboratório, instrumentos para calibração e formulários 

padronizados, possibilitando a manutenção de alguns equipamentos como balança, 

bombas de infusão, oxímetros, monitores multiparâmetros, bisturi elétricos, por 

exemplo. 

Já para os equipamentos de maior porte ou complexidade são contratadas 

empresas para a prestação dos serviços de manutenção, com acompanhamento da 

equipe técnica do hospital e relatórios para prestação de contas.  

Tanto o processo realizado pela engenharia como pelas empresas é registrado 

no sistema de informação do hospital. As manutenções preventivas são programadas 

no sistema e realizadas algumas medidas como bloqueio das agendas de exames, por 

exemplo. 

Em relação à receptividade da equipe assistencial esta é avaliada como 

positiva pela equipe de engenharia. Os serviços liberam os equipamentos, bloqueiam 

as agendas organizando-se para sua efetiva realização.  

Entretanto são identificadas algumas dificuldades nesse processo, tais como a 

dificuldade de locomoção, a necessidade de maior corresponsabilização dos serviços 

assistenciais na gestão dos equipamentos e a localização dos equipamentos. Devido à 

estrutura vertical do hospital observa-se um maior tempo para deslocamento e com 

isso maior tempo para realização da manutenção.  

Há necessidade de compartilhar responsabilidades entre os serviços 

assistenciais e a engenharia clinica, entendendo que a gestão de equipamentos não é 

uma atividade exclusiva do setor de engenharia.   

“... Existe assim, um erro muito grande das pessoas pensarem 

assim, tudo é a Engenharia Clínica. Essa corresponsabilidade 

que as pessoas não incorporaram muito. A preventiva nós 

fazemos, mas você (setor) é corresponsável por prover o 

equipamento para poder fazer. E outra coisa é você saber o 

parque que você tem... você tem que olhar para ver se isso é 

verdade, se isso está certo.”  

(Engenharia Clínica)  



 

 

Espera-se maior participação dos serviços assistenciais no acompanhamento 

das manutenções preventivas, identificando equipamentos que não serão mais 

utilizados e fornecendo informações quanto a localização dos mesmos no seu setor. 

A localização dos equipamentos é outro problema relatado pelo setor de 

engenharia que encontra dificuldade na localização de alguns equipamentos, 

principalmente os de pequeno porte e os compartilhados entre áreas. Uma estratégia 

encontrada é a realização de um mapeamento eletrônico, Radio Frequency 

Identification – RFID, proposta esta que vem sendo estudada devido ao alto custo de 

implantação, principalmente considerando o grande número de equipamentos do 

parque do hospital, cerca de 5600 equipamentos.   

Enquanto ainda não foi possível realizar esse mapeamento, a equipe 

desenvolveu um projeto alternativo em parceria com o setor de comunicação, o 

programa de GPS.  

Com o objetivo de facilitar a interface entre a engenharia clínica e as áreas 

assistenciais, essa campanha foi lançada no meio desse ano na intranet, 

disponibilizando informações referentes aos técnicos de referência disponíveis por seu 

setor, o cronograma das manutenções agendadas e demais informações do serviço de 

engenharia. Essas informações são disponibilizadas para todos os setores do hospital, 

atualizadas periodicamente.  

A campanha terá uma segunda etapa com o objetivo de ampliar os canais de 

comunicação e trazer mais informações que possam auxiliar os serviços para um bom 

funcionamento do parque de equipamentos.  

Além do acompanhamento e registro das atividades no sistema de informação, 

a engenharia clínica junto ao setor de qualidade desenvolveu alguns indicadores para 

monitoramento e avaliação das manutenções realizadas e demais ações da gestão de 

equipamentos, tendo como um dos indicadores a proporção de manutenção 

preventiva versus manutenção corretiva.  

Apesar do uso de indicadores para monitoramento das manutenções 

realizadas, não foi observado nenhum estudo de avaliação quanto a resolutividade. A 

engenharia considera importante a realização de estudos de efetividade, porém seria 

necessária uma ampliação no seu quadro de funcionários ou então estudos amostrais, 

priorizando a equipe de engenharia para o funcionamento do parque tecnológico. Além 



 

 

disso, estudos de efetividade demandariam um maior tempo de indisponibilidade do 

equipamento, o que poderia comprometer a dinâmica do serviço.  

- Manutenção corretiva 

Assim como a preventiva o processo de manutenção corretiva se dá de forma 

mista na unidade, com o objetivo de fornecer uma resposta rápida ao setor, evitando 

assim a indisponibilidade do equipamento.  

O processo inicia a partir da identificação de falhas no equipamento pelo 

serviço que o utiliza, realizando uma queixa junto à engenharia clínica para correção 

do problema. Essa queixa pode ser realizada por telefone aos técnicos de referência 

do serviço, ou para a central de atendimento. Após a ligação é gerada uma Ordem de 

Serviço.  

A partir da queixa, o técnico de referência daquele serviço realiza o primeiro 

atendimento no próprio setor, ou no laboratório localizado no setor de engenharia 

clínica. O técnico pode fazer o conserto, ou então um reparo provisório, em casos de 

maior complexidade da falha, aguardando a chegada da assistência técnica para o 

conserto definitivo.  

Assim como na manutenção preventiva, todo esse processo é registrado no 

sistema de informação do hospital, tendo algumas informações padronizadas, como os 

tipos de falhas dos equipamentos e os motivos de indisponibilidade. Quando a falha do 

equipamento está relacionada a erros de operação, a engenharia em parceria com o 

setor de qualidade realiza novos treinamentos no intuito de corrigir os erros de 

operação. 

Durante a manutenção corretiva a engenharia clínica deve conciliar o tempo de 

máquina parada e o tipo do reparo a ser realizado, buscando consertos que não 

danifiquem os equipamentos, nem reduzam sua eficácia, proporcionando uma solução 

imediata através de um reparo provisório, ou então uma substituição do equipamento 

(backup), evitando assim a descontinuidade da assistência. 

Diferente da manutenção preventiva, a adesão dos serviços à manutenção 

corretiva nem sempre é positiva, pois a solução muitas vezes consiste na interrupção 

da prestação do serviço. Apesar de diferentes alternativas – reparo provisório, backup, 

ou até aluguel dos equipamentos – em algumas situações a única solução possível é a 

interrupção do equipamento para reparo, trazendo consequências diretas para o 



 

 

serviço, principalmente nos equipamentos de imagem, como a interrupção das 

agendas, gerando transtornos aos pacientes.   

Nesses casos faz-se necessário identificar estratégias que possam minimizar 

os impactos no serviço e garantir maior satisfação para o paciente. Hoje o hospital 

conta com serviços de manutenção em horários alternativos, estratégia esta nem 

sempre possível devidos aos altos custos de atendimento em horários diferenciados.   

Em relação aos indicadores de monitoramento desse tipo de manutenção, a 

engenharia monitora os motivos de indisponibilidade do equipamento e o tempo de 

equipamento parado (indisponibilidade) é monitorado pelos serviços responsáveis 

como o de imagem, por exemplo.  

Esses indicadores proporcionaram desdobramentos, como a realização de 

treinamentos, além da divulgação das fontes alternativas de energia por serviço, 

facilitando assim a utilização dessas fontes em caso de panes elétricas, experiência á 

vivenciada pelo hospital.  

d) Sistema de recolhimento de equipamentos inservíveis 

Antes de discutir o processo de recolhimento dos equipamentos inservíveis, o 

hospital possui a seguinte peculiaridade, grande parte dos equipamentos dispensados 

pelos setores ainda estão em condições adequadas de funcionamento, podendo ser 

utilizados por outros setores, ou outras unidades de menor complexidade.  

A partir da solicitação de recolhimento do equipamento pelo serviço, o setor de 

engenharia retira-o do setor, identificando se há necessidade do mesmo em outro 

serviço, remanejando-o para esse setor. Caso o equipamento não possua peças 

originais para reposição ou no caso de defasagem tecnológica, este é considerado 

indisponível para o hospital, sendo então iniciado o processo de desativação.  

Para a desativação do equipamento, a engenharia possui uma ficha aonde 

além das informações técnicas do equipamento é justificado o motivo da desativação, 

gerando um código de desativação. Uma fotografia do equipamento é inserida junto ao 

documento para facilitar a identificação dos setores administrativos. Todas as 

informações coletadas, assim como a foto são organizadas em um processo 

administrativo, incluindo outras informações como dados do patrimônio, avaliação 

técnica da engenharia quanto condições de funcionamento e sugestão de destino para 

o equipamento em análise. Tendo as informações coletadas, o processo segue para 



 

 

instâncias superiores, podendo ter alguns caminhos como a doação, inclusão no 

processo de negociação por tecnologia superior ou descarte do equipamento. 

Nos casos de doação, o processo é encaminhado ao setor de filantropia que a 

partir das informações coletadas vai à busca de uma instituição interessada para 

realização da doação. Enquanto isso, o equipamento fica guardado num depósito sob 

a reponsabilidade da engenharia clinica, aguardando o seu destino.  

A doação é a opção mais utilizada, pois a maioria dos equipamentos ainda se 

encontra em condições adequadas de funcionamento, sendo apenas substituídos por 

tecnologias superiores. O hospital relata grande contingente de equipamentos doados 

para hospitais de pequeno porte do interior do estado nos últimos anos. 

Alguns equipamentos podem ser incluídos no processo de negociação de 

tecnologia superior e como última opção utilizada fica o descarte desse equipamento, 

uma vez avaliado como inservível, sucata.  

Nesse último caso, o equipamento é desmontado e seus componentes 

descartados, conforme o tipo de material. No caso de equipamentos com secreções 

de pacientes este é descartado como material hospitalar, se possuir radioatividade é 

descartado segundo as normas existentes, ou se possuir material semelhante a 

mobiliário (madeira, aço), parte pode ser vendida para o ferro velho, ou então 

descartado no lixo comum, sendo descaracterizado antes do descarte, evitando 

utilizações inadequadas.  

“Do ponto de vista do resíduo eu acho a gente bem tá 
resolvido, agora nos estamos começando a falar de outro 
universo, na verdade que é o arcabouço do equipamento, o 
que pode ser utilizado, o que não pode ser utilizado, um monte 
de coisa pode ser reutilizada, e a gente se comportando quase 
como perdulários. A gente pega só os componentes do 
computador, a gente descarta sem perspectiva até de 
reutilização. Eu acho que é muito pertinente essa questão e 
acho que tem ficar como pauta da engenharia clinica junto com 
tecnologia da informação.“  

(Direção Técnica) 
 

O hospital identifica essa questão como um dos desafios a serem enfrentados, 

avaliando pouca discussão do descarte de tecnologias semelhantes no Brasil, como 

computadores, carcaças de carro e materiais semelhantes à estrutura dos 

equipamentos médicos.  



 

 

“O equipamento é um amontoado de aço, placas eletrônicas, 
computadores... É um lixo tal qual um carro, o que está se 
fazendo com o carro hoje? Tem legislação para carro? A gente 
tem que seguir um caminho muito parecido, eles não são 
diferentes. Os cuidados normativos que a gente tem são 
quando você tem elementos de radiação, no caso da medicina 
nuclear, por conta do Césio. Tem todo um trabalho, toda uma 
documentação que tem que ser feita. Então quando realmente 
tem uma questão muito séria para o ambiente, tem um 
tratamento adequado.”  

(Engenharia Clínica) 
 

Outro ponto importante refere-se à durabilidade reduzida de alguns 

equipamentos devido a interrupção da produção de peças e insumos para reposição 

pelas empresas que utilizam dessa estratégia para pressionar o hospital para substituir 

o equipamento por tecnologia mais moderna. Esse processo de produção de 

tecnologias descartáveis é muito frequente nos equipamentos médicos, acelerando o 

processo de renovação do parque tecnológico.  

“Eles criam lá fora aquilo que eles chamam de tecnologia 
descartável, como por exemplo, as impressoras. Você compra 
uma impressora, na verdade você vai pagar uma fortuna na 
tinta para usar, no momento que ela que ela quebra, você não 
vai perder tempo consertando, você vai e compra outra. E isso 
tem surgido com outras tecnologias também. Não se conserta 
mais placa, você não tem mais atuação para reparo. Você tem 
que tirar ou fazer reparos por software, uma coisa virtual, muito 
associado a insumos. Então tem um insumo dedicado, usa-se, 
não tem mais a fabricação do insumo você descarta. Nós 
temos um pouco isso, as empresas vão alertando, olha a partir 
de tal data não fornece mais peça. Mas você fala, puxa o 
equipamento é tão bom, mas eu sou obrigado a substituir. 
Reforça a substituição, o investimento, uma pressão grande. É 
complexo isso.”  

(Engenharia Clínica) 
 

e) Investigação dos incidentes graves 

Atendendo às normas internacionais de segurança do paciente, o hospital 

possui um plano de contingência para a ocorrência de incidentes graves. A inserção 

da engenharia nesse processo se dá através da provisão de equipamentos de 

manutenção de vida, cabendo ao setor identificar as áreas que possuem esses 

equipamentos e alternativas para ampliação desse quantitativo como empréstimo e 

aluguel.  



 

 

f) Gerenciamento dos riscos 

O serviço de engenharia está inserido no plano de gerenciamento dos riscos da 

unidade, participando como integrante na comissão de tecnovigilância, apoiando as 

investigações no que diz respeito aos equipamentos.  

A área de gerenciamento de riscos está informatizando o processo de 

notificação de eventos adversos que ainda é realizado de forma manual. Assim que 

recebe uma notificação de algum serviço ela comunica a engenharia clinica que passa 

a entrar no processo. O evento adverso pode vir a partir da gerência de risco ou do 

próprio fornecedor, disparando o processo de investigação do equipamento pela 

engenharia.  

A partir da notificação do evento adverso, a engenharia inicia a investigação 

com a geração de uma ordem de serviço. Após essa informação, os técnicos realizam 

alguns testes num processo semelhante à manutenção preventiva. Uma vez 

identificada alguma inconsistência é contactado o representante para maior 

averiguação, buscando a resolução do problema.  

Observa-se a ocorrência desse processo de forma esporádica, fato este 

justificado pela qualidade dos equipamentos do hospital.  Através dos processos 

realizados como a seleção de fornecedores e a qualificação dos equipamentos, o 

hospital proporciona uma qualidade no processo de aquisição dos equipamentos.  

Além disso, o hospital tem a possibilidade de desqualificar fornecedores, 

priorizando empresas consolidadas no mercado, na tentativa de evitar futuros 

problemas. A possibilidade de desqualificação é avaliada como uma vantagem dos 

hospitais privados em relação aos públicos que não dispõe dessa opção. 

“Eu fico preocupado com essa questão, quando você considera 
num processo de compra um mero documento que se você 
preenche, o documento é aceito. E você vende e lá na frente 
impugna... Isso atrapalha muito o processo, eu já participei de 
um pregão, eu ajudei a fazer os cortes, mas muito do que 
estava lá, se tivesse um jeito diferente de fazer, aquelas 
empresas nem entrariam. Fica um leque muito aberto, qualquer 
aventureiro vai mandar o seu produto e se tiver o menor preço 
ele vai levar, e é muito complicado segurar depois. É difícil 
essa relação.”  

(Engenharia Clínica)  
 

g) Educação continuada 



 

 

Em relação ao processo de educação continuada no hospital, este é iniciado 

logo após a aquisição dos equipamentos, ou já presentes no hospital, uma vez 

detectada uma necessidade de retreinamento de algum serviço, ou então no programa 

anual de capacitação. 

No caso da aquisição de equipamentos, constatada necessidade de 

capacitação pela assistência, a engenharia entra em contato com a empresa para 

agendamento da capacitação, desenvolvendo junto ao chefe do serviço solicitante o 

cronograma de treinamento. Os treinamentos são realizados tanto para a equipe 

assistencial, como para a equipe técnica da engenharia clínica. No caso de solicitação 

de retreinamento o processo é desenvolvido da mesma forma. 

A engenharia participa de uma comissão de treinamento e coordena um plano 

de capacitação anual para o hospital. Atuam nessa comissão além da engenharia, 

uma enfermeira, um médico e a área de qualidade.  

Em relação a adesão para os profissionais de saúde, são identificados 

resultados satisfatórios, mais ainda baixos na avaliação da comissão. Cerca de 60% 

dos médicos participaram do plano no ano passado e nesse ano observa-se uma 

redução da participação dos mesmos. Além dos médicos, foram incluídas outras 

categorias profissionais, observando melhor adesão desses profissionais, além da 

participação dos médicos não pertencentes ao quadro fixo do hospital, chamados de 

médicos visitadores.  

A partir desses resultados, a comissão vem buscando estratégias para ampliar 

a adesão dos profissionais, como a realização de reuniões com a direção técnica e 

chefias de serviços para sensibilização e revisão desse processo. 

Ao observar a adesão dos treinamentos no serviço de imagem, a chefe do 

serviço considera uma alta adesão do seu corpo técnico: biomédicos, enfermeiros, e 

médicos que utilizam os equipamentos. Cada treinamento é contabilizado como um 

treinamento extra na relação dos treinamentos obrigatórios, sendo entregue a área de 

recursos humanos, a relação dos profissionais treinados. Após o treinamento é 

elaborado um protocolo de utilização do equipamento que passa a ser implantado no 

setor.  

“Olha toda vez que tem uma atualização, uma aplicação de um 
software novo no equipamento, eles vem. A gente faz uma 
escala, fica um dia com cada biomédico para cada um fazer o 
exame, para todo mundo entender. Depois a gente faz um 



 

 

protocolo, faz uma pastinha para todo mundo ver e coloca na 
rede para todo mundo saber. Adesão total, eles vem. Os 
médicos ficam junto também. Se vai ter aplicação de neuro, os 
médicos vem para ver a aplicação, os protocolos, para 
conhecer o software. Eles participam até porque é interesse 
deles mesmo. Não tem como o medico ficar de fora, eles 
participam também.” 

(Serviço de Imagem) 

Essa adesão também é observada no centro cirúrgico, onde é desenvolvido 

processo semelhante, como elaboração de escalas para treinamento, protocolos para 

utilização, considerando os treinamentos como parte do processo de trabalho. Fato 

este justificado pela coordenadora da engenharia no setor pela cultura de inovação 

tecnológica do hospital, adquirindo novas tecnologias médicas a todo momento.  

“A adesão é total, tranquila. Acho que pela característica do 
hospital, de adquirir muita tecnologia, eu acho que quem está 
trabalhando aqui, na parte da enfermagem até, ou não, já está 
muito acostumado com coisas novas sempre. Então não tem 
dificuldade.”  

(Centro Cirúrgico) 
 

O treinamento dos profissionais do centro cirúrgico fica sob responsabilidade 

da enfermeira que acompanha a engenharia clinica do setor, elaborando em conjunto 

com a enfermeira responsável do setor, as escalas e as prioridades para capacitação 

dos equipamentos. 

Nos treinamentos realizados para equipe técnica da engenharia, não foi 

observado um plano formal de capacitação, sendo esse processo realizado conforme 

demanda do setor. Os técnicos participam de todas as capacitações agendadas pela 

comissão, além de alguns treinamentos externos financiados pelo hospital para alguns 

equipamentos específicos. 

Outro processo de formação desenvolvido pela equipe de engenharia foram 

reuniões onde os técnicos com conhecimento de uma área, hemodiálise, por exemplo, 

treinam os demais em relação a conhecimentos específicos, promovendo uma troca 

de informação entre os técnicos. 

Essa estratégia de formação foi também observada no setor de imagem que 

também possui um programa de treinamento do seu setor. O plano contempla 

necessidades identificadas pelos biomédicos ou pelos médicos do setor, a partir dessa 



 

 

relação é elaborada uma agenda onde os especialistas naquele assunto irão ministrar 

os treinamentos para os demais profissionais.  

“É um programa de reciclagem mesmo. E ai é bem técnico... 
eles estão errando muito a sequencia tal, do exame tal, 
precisamos dar uma reforçada. Então a gente monta, pede 
para algum médico montar as aulas que eles vão dar, física em 
tomografia, angio, são termos bem técnicos que eu procuro 
fechar com o médico para atender a necessidade dele que está 
vendo os exames... eles mesmos montam as aulas, os 
médicos podem participar ou não, às vezes eles querem dar 
um recado: Pessoal, vocês estão errando tal coisa nesse 
exame.” 

 (Serviço de Imagem) 

Para monitoramento do processo de educação continuada, a comissão 

desenvolveu alguns indicadores de acompanhamento como o número de profissionais 

treinados por serviço e o percentual de aprovação dos treinamentos.  

h) Grupos de trabalho 

Em relação às comissões de qualidade existentes no hospital, o serviço de 

engenharia clínica está inserido em dois grupos de trabalho, o grupo FMS do ambiente 

e o grupo de educação, atuando tanto na elaboração de documentos para o hospital, 

como também nas auditorias internas realizadas.  A engenharia também participa das 

auditorias oficiais da JCI realizadas no hospital.  



 

 

4.2.3. Resultados 

a) Indicadores de processo/resultado 

Em relação aos indicadores de acompanhamento do gerenciamento de 

equipamentos no hospital, o hospital possui diversos indicadores acompanhados por 

diferentes setores, apresenta-se a seguir um quadro síntese com os indicadores 

desenvolvidos e os setores responsáveis. 

Quadro 8: Indicadores de Gestão de Equipamentos 

Engenharia 
Clinica 

Distribuição de 
equipamentos 

Equipamentos por leito  

Equipamentos por equipe 

Despesas 

Custos da engenharia clínica (folha de 
pagamento, valores de contratos, peças de 
reposição) Custo mensal e anual 

Custo da engenharia clinica em relação as 
despesas do hospital 

Incorporação 
tecnológica 

Percentual de incorporação de tecnologias 

Manutenções 

Proporção de manutenções realizadas 

Erros de manutenção 

Produtividade mensal 

Indicadores de 
acompanhamento 

Pendências por setor (carta de maré)  

Desempenho por técnico 

Qualidade 

Disponibilidade de 
equipamentos 

Índice de disponibilidade (up time) equipamentos 
diagnósticos 

Índice de disponibilidade (up time) equipamentos 
tratamento terapia  

Manutenções 

Índice de manutenção preventiva dos 
equipamentos  

Taxas de manutenção corretiva motivados por 
erro de operação 

Imagem 
Disponibilidade de 

equipamentos 
Tempo de máquina parada (Ressonância, 
Tomografia) 



 

 

Exames 

Produção de exames por maquina 

Número de cancelamentos de solicitação de 
meses 

Cancelamento de exames 

Filmes de imagem perdidos 

Centro Cirúrgico 
Disponibilidade de 

equipamentos 

Índice de disponibilidade dos equipamentos 

Percentual de utilização por equipamento 

Fonte: Hospital filantrópico, 2011. 

Os indicadores são gerados a partir dos dados inseridos no sistema de 

informação do hospital e alguns de forma manual, consolidando através de planilha 

Excel, sendo desenvolvido um painel de monitoramento online dentro do serviço de 

engenharia, a partir da informatização, podendo acompanhar os processos em tempo 

real, incluindo além dos indicadores outras informações para tomada de decisão, 

como alerta para cada técnico em relação a ordens de serviços pendentes, por 

exemplo. 

Mesmo com o painel de indicadores não implementado, o serviço de 

engenharia clínica já utiliza as informações para modificação dos seus processos. Se 

o indicador encontra-se abaixo da meta é possível iniciar processos de investigação 

sobre as causas do problema, identificando a área que deve ser corrigida.  

“É um termômetro para ajudar a gente a apoiar a equipe para 

resolver as coisas, para fazer andar a máquina. A gente tem 

que investigar, ver com o pessoal o que está acontecendo, ver 

se é o fornecedor, ou a área, ou departamento de compras que 

não fechou ainda. Realizar uma intervenção nossa para poder 

ajudar, liberar alguma coisa.” 

(Engenharia Clínica) 
 

Já a qualidade desenvolve alguns indicadores para acompanhamento dos 

padrões de qualidade da JCI implantados no hospital. Inseridos numa matriz de 

indicadores de qualidade do hospital, esses indicadores são acompanhados 

mensalmente e a cada ano são estabelecidas novas metas que são desdobradas 

numa série de atividades para alcance da meta. 



 

 

“Então a gente estipula uma meta, trabalha nessa meta durante 
o ano e ai, por exemplo, isso daqui o ano que vem ó 
(mostrando a série histórica do indicador), provavelmente vai 
dar uma média baixa esse ano, se continuar assim. Então no 
ano que vem isso daqui, eu diminuo mais. Então eu vou 
desafiando.”  

(Serviço de Qualidade) 

Uma vez não alcançada a meta é elaborado um plano de ação para correção 

do problema, caso seja um único equipamento é realizada uma justificativa, permitindo 

assim o monitoramento desse processo.  

A partir dos indicadores desenvolvidos pelo hospital, observa-se o 

comportamento de algumas práticas de gestão de equipamentos adotadas. O hospital 

possui alto índice de disponibilidade girando acima de 95%. Já em relação ao 

percentual de manutenção observa-se uma mudança no padrão nos últimos cinco 

anos, mantendo acima de 70% o percentual de manutenção preventiva e cerca de 

30% a manutenção corretiva. 

  O setor de imagem desenvolve acompanhamentos específicos para 

equipamentos de maior porte como ressonâncias e tomógrafos. Cada equipamento 

possui uma planilha de monitoramento, controlando o tempo de máquina parada, 

motivos de interrupção do exame e a produção diária. Tendo a partir dessas 

informações a base para cálculo para construção de seus indicadores. 

O tempo de indisponibilidade é também acompanhado no centro cirúrgico. 

Considerado um dos principais indicadores para o agendamento de cirurgias.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.3. A GESTÃO DE EQUIPAMENTOS NOS SERVIÇOS – EXPERIÊNCIA DO 

CENTRO CIRÚRGICO E IMAGEM  

4.3.1. A Engenharia Clínica no Centro Cirúrgico 

A engenharia clínica possui uma equipe técnica para gerenciamento dos 

equipamentos em tempo integral dentro do centro cirúrgico. Equipe presente no 

serviço há mais de 10 anos, devido a quantidade e porte de equipamentos disponíveis 

do serviço. Além da e0quipe técnica, conta com a participação de uma enfermeira 

para coordenação dessa equipe e interface com os profissionais da assistência.  

“Assim, eu acho que o processo todo começou desde que o 
hospital começou a ser ampliado na verdade. E dentro do 
cirúrgico foi interessante porque a quantidade de 
equipamentos, da tecnologia toda, diversificada que a gente 
tem, fica muito complicado você não ter uma gestão perto, 
assim interna. Eu acho que esse processo foi tranquilo, as 
pessoas vieram para cá, teve uma adaptação boa. Em alguns 
momentos, acho que a enfermagem não soube muitas vezes 
trabalhar com isso. Acho que isso melhorou agora, a gente 
está mais entrosado.” 

 (Centro Cirúrgico) 

A enfermeira coordena o gerenciamento de equipamentos dentro do centro 

cirúrgico, acompanhando as manutenções, gerenciando as atividades dos técnicos, 

elaborando as escalas de trabalho, monitorando os indicadores, realizando reuniões 

com a equipe de engenharia para acompanhamento, assim como a organização dos 

treinamentos para os profissionais do serviço.  

Outra atividade que merece atenção refere-se a atuação da enfermeira como 

elo entre a equipe técnica e a assistência, principalmente com a equipe de 

enfermagem, disponibilizando equipamentos para procedimentos cirúrgicos e 

participando das reuniões do serviço.   

“A gente tinha um pouco disso também, da informação de um 
equipamento quebrado, ou qualquer coisa assim parar na 
engenharia clinica e quando chegava na enfermagem, ela 
achava que estava tudo bem e não estava. Então assim, não 
deixar a informação parar, aquele ciclo da informação 
correndo, de todo mundo estar sabendo o que está 
acontecendo.”  

(Centro Cirúrgico) 
 



 

 

Todas essas atividades descritas geram informações que servirão de base 

para a elaboração dos indicadores de monitoramento como o tempo de resposta as 

solicitações, índice de disponibilidade do equipamento, tempo de máquina parada, 

motivos da quebra do equipamento, através de uma planilha. 

Como facilidades proporcionadas nesse processo, destacam-se maior 

agilidade no atendimento as solicitações do centro cirúrgico, melhor gerenciamento 

dos equipamentos, evitando indisponibilidade dos mesmos no serviço além de 

proporcionar maior entrosamento entre as equipes.  

“Acho que a facilidade é o acesso rápido que você tem à 
alguém da engenharia, porque o momento da cirurgia é um 
momento que não pode esperar, então você tendo a pessoa 
aqui dentro, você sabe que você vai ter uma agilidade, um 
atendimento com agilidade para não parar a cirurgia e não ter 
qualquer tipo de problema.” 

 (Centro Cirúrgico) 
 

Como necessidades de melhoria, destacam-se a necessidade de 

aprimoramento no acompanhamento dos indicadores, principalmente em relação a 

indisponibilidade do equipamento, além de melhoria no processo de comunicação 

entre a engenharia e centro cirúrgico. 

 

4.3.2. Serviço de Imagem 

Devido ao grande aporte de equipamentos médicos, o serviço de imagem pode 

ser considerado um dos principais clientes do serviço de engenharia clínica, pois um 

equipamento parado significa também uma interrupção na prestação do serviço.  

As atividades da engenharia clínica no serviço de imagem são desenvolvidas 

há mais de cinco anos, tendo a distribuição dos técnicos para o serviço e para alguns 

equipamentos mais complexos, técnicos especialistas para ressonância, mamografia, 

por exemplo.  

A gerente da área de imagem atua junto à engenharia no planejamento das 

manutenções preventivas, não só na elaboração dos cronogramas, como também o 

bloqueio das agendas de exames e o remanejamento de atividades, garantindo o 

adequado gerenciamento dos equipamentos. 

Essa atuação é também desenvolvida por todos os profissionais do serviço de 

imagem ao observar a atuação dos biomédicos e médicos. Os biomédicos atuam 



 

 

diretamente com os técnicos da engenharia viabilizando as manutenções preventivas 

e corretivas, fornecendo dados para construção dos indicadores.  

Já os médicos contribuem na identificação de temas para capacitação da 

equipe, nas solicitações dos processos de aquisição de novos equipamentos e 

insumos para o serviço, como softwares, bobinas, dentre outros.  

A partir das solicitações dos médicos, a gerente do serviço em parceria com o 

a engenharia clínica elabora as propostas de aquisição, sendo uma das integrantes do 

comitê de incorporação de tecnologias.  

A gerente do serviço também contribui nas comissões de tecnovigilância e de 

acreditação hospitalar. Na comissão de tecnovigilância, o serviço de imagem 

desenvolve atividades específicas, devido aos equipamentos que emitem radiação, 

sendo necessárias medições periódicas dos níveis de radioatividade.   

Ao avaliar a principal dificuldade no processo de gestão de equipamentos no 

serviço, destaca-se a dificuldade de comunicação com o serviço de engenharia, 

ficando por vezes sem receber informações sobre os equipamentos que estão na 

engenharia clínica para algum tipo de manutenção.  

“Então a gente tinha um pouco de dificuldade com o tempo de 
resposta da engenharia clinica, ia um equipamento de USG 
ficava lá 15 dias e a gente não sabia. A gente tinha um pouco 
de dificuldade de saber o “time” ali daquele processo. Depois 
do equipamento sair daquele serviço, o que acontece com ele? 
Às vezes a gente ficava meio sem saber. Então isso melhorou 
bastante. Olha o equipamento desce hoje e se passar mais de 
três dias eu mesma ligo ou eles me ligam”.   

(Serviço de Imagem)  
 

A gerente de imagem avalia uma melhora significativa na comunicação nesse 

último ano, devido a intensificação dos meios de comunicação entre os serviços. 

Foram realizadas reuniões entre os setores para estabelecimento de um novo fluxo de 

comunicação, realizado atualmente de forma diária, seja por email ou por telefone, 

aproximando gestores e suas lideranças para maior agilidade na resolução dos 

problemas. Além disso, a atitude proativa da gerente de imagem no gerenciamento 

dos equipamentos foi outro fator de melhoria.  

“A gente melhorou a nossa comunicação meio recente. No 
começo desse ano para cá a gente alinhou bem a 
comunicação entre nós, gestores e lideranças que estão na 



 

 

frente do trabalho e com a engenharia que está mais no 
backoffice ali, recebendo mais as chamadas. A gente tinha um 
pouco de dificuldade mesmo, até o ano passado a gente até 
esquecia o equipamento lá, ficava só esperando também uma 
posição do setor, não era tão ativo, não perguntava.” 

 (Serviço de Imagem) 



 

 

 
 

4.4. IMPACTO DA GESTÃO DE EQUIPAMENTOS 

 

Podem ser evidenciadas a partir das práticas adotadas na gestão de 

equipamentos algumas melhorias no processo de trabalho do hospital, tais como um 

novo posicionamento do hospital em relação ao mercado, mudanças nos custos de 

equipamentos, novas iniciativas de ensino e pesquisa e mudança no processo 

assistencial. 

  

4.4.1. Impacto das incorporações e suas conseqüências para o mercado 

O hospital realizou nos últimos quatro anos uma renovação intensa no seu 

parque tecnológico. Com o objetivo de qualificar a prática assistencial e cumprir as 

normas de segurança do paciente foram adquiridos equipamentos, ou por substituição 

por novos modelos, como também a incorporação de novos equipamentos médicos.  

Além do componente assistencial, outro aspecto que justifica o processo de 

renovação do parque é o valor agregado ao negócio gerado pelas novas tecnologias, 

em especial os equipamentos médicos. Seguindo um dos valores institucionais – o 

pioneirismo – o hospital incorpora novas tecnologias de forma intensa, mantendo o 

hospital na vanguarda do que é de mais moderno no mercado. 

“... tecnologias novas que nós identificamos a partir de 
determinados usuários diferenciados que a incorporação desta 
traria um valor agregado para a assistência e isto vira um carro 
chefe de inovação que tem a ver com um dos nossos valores 
que é o pioneirismo. A instituição sempre está atenta às 
inovações porque a gente quer manter uma posição de 
pioneirismo, então esse tipo de tecnologia atrai recursos 
humanos, usuários.”  

(Direção Técnica) 

O processo de renovação se dá pela necessidade de inovação muito mais por 

uma questão institucional, estratégica e menos relacionada a estudos de custo- 

benéfico custo- efetividade, um exemplo disso foi a robótica para realização de 

cirurgias. Tecnologia de ponta e de alto custo era um investimento que não teria 

retorno financeiro imediato, entretanto proporcionou maior visibilidade do hospital no 

mercado, atraindo grupos específicos da medicina com interesse no equipamento, 

desdobrando-se num programa de capacitação para o hospital.  



 

 

“A robótica é um exemplo disso, é um investimento do ponto de 
vista custo-benefício não se paga, a gente não espera ter um 
retorno financeiro, econômico, digamos assim, financeiro, pois 
econômico ele até dá que é o da visibilidade e obviamente 
atrair determinados grupos que se filiarem a essa tecnologia, 
então isso é um aspecto.” 

(Direção Técnica) 
 

Entretanto essa inovação se dá a partir da necessidade dos profissionais do 

quadro técnico, solicitando equipamentos para modernização do seu serviço, ou seja, 

pelo fato de possuir profissionais diferenciados no hospital há uma solicitação por 

equipamentos cada vez mais modernos, gerando maior visibilidade.  

“É um público diferenciado que frequenta a instituição 
direcionando a aquisição, esse é o mais comum. Então é o 
radiologista que viu a ultima geração de tomógrafo, que a gente 
foi pautado de certo modo por ele pela necessidade aquisição 
de uma nova pelo incremento assistencial, pela diminuição da 
dose pela última geração de tomógrafos, da diminuição de 
dose para o paciente. Então a gente tem um corpo clinico muito 
diferenciado e muito atualizado e muito então eles nos ajudam 
a fazer essa incorporação.” 

 (Direção Técnica) 
 

4.4.2. Mudanças nos custos de equipamentos  

 

Devido a aquisição recente dos equipamentos, ainda não foi observado 

nenhum impacto nos custos de manutenção, pois os mesmos ainda se encontram na 

garantia. Avaliando as experiências anteriores, o hospital acredita que sofrerá um 

aumento nos custos de manutenção no futuro, pelo fato da inovação tecnológica 

proporcionada pelos equipamentos de alta complexidade, necessitando de insumos e 

principalmente softwares de ponta para um melhor desempenho. 

“O que eu tenho observado é que equipamento que tenha 
trazido uma inovação tecnológica muito grande, um salto muito 
grande, eles proporcionalmente tem trazido também valores 
elevados, de manutenção ou até de peças de manutenção. Por 
exemplo, a evolução de preços de tubo de raio-x de tomógrafo, 
a gente sempre trabalhou na faixa de 200 mil reais. Hoje os 
tubos estão atingindo fácil 400 a 600 mil reais, então assim isso 
realmente impacta muito, quando a gente tem comparada a 
esse tipo de manutenção.” 

 (Engenharia Clínica) 
 



 

 

“Eu vejo um aumento na manutenção, porque acho que isso 
está na lógica geral da produção de hardware. Então a 
empresa cria um novo hardware, então ela quer nos primeiros 
anos, o mais rápido possível o retorno, então os pioneiros 
acabam pagando mais mesmo. Eu não tenho duvida que a 
nossa conta de manutenção de engenharia clinica vai 
aumentar, a partir dessa incorporação.“ 

 (Direção Técnica) 
 

Outro ponto avaliado a cerca dos custos refere-se a uma assimetria de 

informação, onde as empresas possuem maior conhecimento dos equipamentos 

fabricados, sendo o processo de negociação pautado em redução de custos por uma 

questão financeira e não por questões técnicas.  

“O setor é empoderado e a gente não conhece, nem pra 
discutir, então você fica jogando com a concorrência entre 
fornecedores, mas não por uma a qualificação de um 
conhecimento, de um saber daquela tecnologia que deu uma 
consequência racional pra questionar custo. A gente ainda não 
esta praticando isso, precisa melhorar.”  

(Direção Técnica) 
 

4.4.3. Novas iniciativas de ensino e pesquisa 

Já em relação aos impactos nas atividades de ensino e pesquisa, podem ser 

destacados dois grandes grupos de ações, a primeira desenvolvida com os 

fornecedores e a segunda com a Associação Nacional de Hospitais Privados 

(ANAHP).  

O hospital vem desenvolvendo cursos de formação com as empresas 

fornecedoras de equipamentos, tanto nos processos de renovação do parque 

tecnológico como nas incorporações tecnológicas. 

Quando há renovação do parque, ou seja, a aquisição de equipamentos mais 

modernos, é realizada uma série de treinamentos para as equipes assistenciais, todos 

consolidados num plano anual de capacitação. 

Já no caso das incorporações tecnológicas, destacam-se duas iniciativas, uma 

na área de oncologia e outra a robótica do centro cirúrgico.  

Em parceria com a empresa de equipamentos foi desenvolvido um beta site 

para a área de oncologia, permitindo a realização de estudos nessa área, a empresa 



 

 

disponibilizando a tecnologia e os médicos seu conhecimento científico, criando assim 

uma parceria para o desenvolvimento de novas técnicas para o paciente.  

No caso da robótica, foi desenvolvido um centro de treinamento nacional com 

objetivo de formar médicos para atuação nesse tipo de cirurgia, além de divulgar essa 

tecnologia em todo o país.   

“A criação de um centro de treinamento nacional, para divulgar 
a tecnologia e descobrir talentos no uso da nova tecnologia. É 
uma tecnologia que eu vou chamar de desrruptiva mesmo. A 
gente não tinha muita história de robótica, como se estivesse 
colocando o computador pela primeira vez, num processo 
manual.” 

  (Direção Técnica) 

Outro movimento ainda incipiente está relacionado ao grupo dos hospitais de 

excelência da Associação Nacional de Hospitais Privados para discussão de diversos 

temas, dentre eles a gestão de equipamentos. Com objetivo de alinhar ações entre os 

hospitais na área de equipamentos estão sendo realizados encontros para troca de 

informações e compartilhamento de estratégias para enfrentamento dos desafios 

inerentes ao gerenciamento dos equipamentos. 

“Nós fizemos alguns encontros... A gente fez comparativo de 
recursos humanos, de qualificação dos profissionais, dos 
custos de manutenção, do contrato e a ideia agora era criar os 
indicadores para acompanhar indicadores e começar a 
comparar especificamente peças, contratos. Essa era a 
proposição da segunda etapa, isso ainda não se efetivou... A 
gente conseguiu uma abertura entre os hospitais, mas houve 
mudanças nos hospitais nas suas equipes de gestão e isso 
ficou um pouco parado. Até porque existia certo receio de ficar 
abrindo números para os outros colegas, para os outros 
hospitais, isso ficou um pouco parado.”  

(Engenharia Clínica)  
 

“A gente tem que oportunizar uma coletividade para o ganho 
coletivo, em termos de pressão. Acho que em relação à 
questão de custos, a gente ainda tá usando isso como um 
diferencial competitivo, maior competência de conseguir menor 
custo, entendeu, é competitivo isso, portanto eu não 
compartilho com os outros. Eu acho uma bobagem, eu acho 
que rapidamente vai ter que compartilhar. Eu acho que uma 
competição mais estratégica da área com os fornecedores. 
Mas acho que é um caminho... Por outro lado, é muito 
importante eu saber a durabilidade de determinadas peças 
sobre determinado padrão de uso, ela tem uma variabilidade 



 

 

entre as instituições ou não. Então eu acho que essas coisas 
vão qualificando nossa relação como demandadores da 
indústria de tecnologias.” 

 (Direção Técnica) 
 

 4.4.4. Mudança no processo assistencial 

Outro impacto refere-se a modificação dos processos assistenciais, a partir das 

aquisições o que pode ser evidenciado no serviço de imagem, altamente dependente 

dos equipamentos para a realização de suas atividades. A disponibilidade dos 

equipamentos está relacionada diretamente na realização dos procedimentos do setor, 

um equipamento parado causa suspensão das agendas de exames, gerando 

transtornos para o serviço como redução nos exames realizados e não realização do 

exame do paciente.  

“Quando a gente para um equipamento isso reflete de uma 
maneira muito complicada sobre o paciente. Se a gente 
prometeu um horário para atendê-lo, a gente vai precisar de 
um novo horário e negociar isso com o paciente, às vezes não 
é fácil. Às vezes a gente precisa desmarcar agenda... não é 
uma situação das melhores para a gente, na ressonância tem 
bastante influencia. Por exemplo, se a engenharia vem e pede 
duas horas de equipamento parado para qualquer coisa que 
ele queria fazer, então isso vai mudar toda a minha vida aqui 
no atendimento aos pacientes. Então talvez os externos eu 
tenha que remanejar, o internado eu tenha que remanejar. 
Porque senão eu perco, como eu sou gestora do negócio eu 
perco dinheiro se não faço exame. È uma perda pra mim, quer 
dizer, para o hospital.” 

 (Serviço de Imagem) 
 

Essa relação com o paciente também pode ser observada a contribuição dos 

equipamentos mais modernos na redução do tempo do exame, proporcionando melhor 

qualidade da imagem, além de maior conforto para o paciente durante a realização do 

exame, como no caso do mamógrafo digital e a ressonância. 

“Eu acho que as expectativas do paciente são atendidas, 
também a do próprio médico que lauda, ele tem uma imagem 
mais confiável. Por exemplo, a imagem do mamógrafo agora é 
muito melhor, ele faz até uma imagem tomográfica, da 
tomossíntese. Então isso beneficia o paciente porque o 
mamógrafo é mais confortável porque se adapta melhor a 
mulher. A ressonância nova tem um arco maior, a pessoa não 
precisa mais de anestesia para fazer o exame, porque ele é 
mais aberto em relação às tecnologias mais antigas. A 



 

 

tomografia, eu demoro mais para puncionar uma veia do que 
para adquirir umas imagens, porque o equipamento ficou 
super-rápido, ainda com uma carga de radiação menor. Então 
tudo isso os pacientes sabem, eles vêm procurar esse tipo de 
tecnologia. E ai a gente tem para oferecer.“  

(Serviço de Imagem) 

Essa questão do paciente também traz outra vantagem relacionada ao 

negócio, pois os novos equipamentos atraem mais pacientes para o hospital. 

“Em termos de negócio também, você atrai o cliente. E o 
cliente é bem informado. Então assim o cliente já vem para o 
hospital, ele já sabe tudo sobre aquele equipamento, ele 
procura na internet, ele sabe que aquele equipamento faz isso, 
que aquele equipamento consegue identificar um pequeno 
nódulo, ele já vem bem preparado. Então nós também temos a 
tecnologia e temos que estar bem preparados também, porque 
ele espera isso da gente.”  

(Direção Técnica) 



 

 

 
 

4.5. ALGUNS PONTOS DE MELHORIA PARA A GESTÃO DE EQUIPAMENTOS 

Ao avaliar o processo de gestão de equipamentos, todos os profissionais 

entrevistados avaliam uma melhora significativa, considerando a engenharia clínica 

bem estruturada no hospital. Entretanto foram observados alguns pontos de melhoria 

para a gestão de equipamentos, apresentados a seguir. 

4.5.1. O papel estratégico da engenharia e novos processos para melhoria contínua  

De acordo com o diretor técnico do hospital, a estrutura interna da engenharia 

clínica é avaliada como bem estruturada, sendo necessária maior interface com outros 

serviços do hospital, trazendo à gestão dos equipamentos para uma discussão mais 

estratégica.  

“A gente está num movimento de melhoria contínua, acho que 
a gente já avançou, digamos assim, na estrutura mais interna 
da engenharia clinica, a gente agora tá dando um salto de 
colocar a engenharia clínica ou a questão de equipamentos na 
pauta mais da macro instituição, compartilhar mais essa 
preocupação e decisão mais com outras áreas... criar uma 
intersetorialidade. Acho que até então a gente estruturou muito 
bem, mas ainda está muito localizada e a gente tem questões 
da engenharia clinica que precisam serem mais 
compartilhadas, por uma equipe mais multiprofissional, acho 
que isso é um próximo passo.” 

 (Direção Técnica) 

Uma das estratégias adotadas refere-se ao fortalecimento do comitê de 

tecnologias do hospital, ampliando a atuação dos serviços no processo da aquisição 

de tecnologias, tornando esse processo multiprofissional.  

Outro aspecto que deve ser ampliado é em relação a estudos de avaliação das 

tecnologias adquiridas pelo hospital, principalmente na aquisição de equipamentos 

como a robótica, por exemplo, uma tecnologia de alto custo que necessita de uma 

analise critica em relação a sua efetividade.  

“É importante a gente ter um retorno do uso da robótica. Já se 
vão quatro anos. Compartilhar isso com todo mundo, além da 
própria engenharia clinica e do próprio usuário direto que o 
utiliza. É bom a gente construir uma critica sobre essa 
tecnologia. Ela realmente é uma tendência? No nosso 
ambiente, ela realmente provou ser uma tecnologia que provou 



 

 

ser, ela realmente foi efetiva? Eu acho que está na hora da 
gente criar um grupo de análise critica mesmo, do uso da 
tecnologia mesmo”. 

 (Direção Técnica) 

4.5.2. A comunicação entre a engenharia clínica e os serviços do hospital 

Dificuldade apontada pelo serviço de imagem, direção técnica e pela própria 

engenharia clínica é a comunicação da engenharia com os demais serviços do 

hospital, no sentido de uma maior corresponsabilização na gestão de equipamentos.  

A partir do programa GPS, a engenharia vem intensificando os canais de 

comunicação com os serviços, mas ainda aponta outros pontos que precisam ser 

melhorados, como melhorias na identificação dos técnicos da engenharia e no 

acompanhamento dos processos de trabalho por eles desenvolvidos.  

“Meu papel é um pouco isso, acompanhar, porque você tem 
que fazer esse trabalho cultural, a gente já faz aqui com a 
nossa equipe e com a idéia do GPS é começar a trabalhar com 
a cultura institucional, fazer com que as pessoas possam 
trabalhar em comum acordo. A gente tem muito apoio da área 
da assistência, mais tem ainda muito desconhecimento. Tem 
um discurso muito focado na assistência, então não tem tempo 
para cuidar disso, não tem como ter atenção para isso. Nós 
temos que cuidar do todo, mas uma parte do todo é de 
responsabilidade deles. A gente quer que o hospital seja o 
gestor com a gente disso aqui.”  

(Engenharia Clínica) 

A identidade visual da engenharia clínica é um dos aspectos que precisa ser 

modificado. Atualmente todos os serviços de manutenção possuem a mesma cor de 

jaleco, o que não possibilita a diferenciação das equipes pelos serviços. 

Outra necessidade de melhoria é a comunicação interna da equipe de 

engenharia, principalmente em relação ao registro das atividades no sistema de 

informação, por vezes encontrando ordens de serviço em aberta, tendo a manutenção 

já concluída. 

“Às vezes noto um esquecimento, eles abrem uma OS e não 
fecham. Então você tem que fazer um acompanhamento ali, 
em cima. A gente tem trabalhado muito com a conscientização 
das pessoas, do registro, gerar as ordens de serviço. Quanto é 
difícil isso para a gente aqui. A gente tem que trabalhar isso na 
equipe que também esquece às vezes.” 

 (Engenharia Clínica) 



 

 

 

4.5.3. Gestão dos equipamentos e sustentabilidade ambiental 

O estabelecimento de uma política para descarte dos equipamentos médicos é 

outro desafio a ser enfrentado pelo hospital, avaliando uma prática incipiente nesse 

aspecto, contemplando apenas resíduos hospitalares seguindo as normas de saúde 

brasileira.  

Apesar da grande maioria das tecnologias médicas ser doada a outras 

instituições, tendo um baixo numero de equipamentos considerados como sucata, a 

questão da sustentabilidade ambiental é uma questão a ser considerada na pauta das 

discussões estratégicas do hospital. 

Outra prática que poderia minimizar a questão do descarte de equipamentos 

seriam processos de aquisição de equipamentos baseados na logística reversa, 

processo esse não realizado pelo hospital. A direção técnica reconhece a importância 

de considerar critérios de sustentabilidade na qualificação dos equipamentos durante o 

processo de aquisição, acreditando que isso será uma tendência futura. Entretanto 

ainda não identifica maturidade na estrutura do hospital, nem das empresas de 

equipamentos para realização dessa prática. 

O hospital vem buscando a aproximação com o tema a partir das certificações 

de qualidade na área ambiental, tais como: a ISO 14000 na área de gestão ambiental, 

a OSAS 8000 relacionada à segurança do trabalho e a SA 8000 de responsabilidade 

social, todas em fase inicial.   

“A gente faz 4 meses que já a gente está olhando as certificações. 
Então está muito incipiente... Eu sei que a gente vai ter que fazer 
alguma coisa, mas eu não consegui enxergar o que nós vamos fazer, 
porque nos estamos na fase de preparo. Vai ter que ter isso lá pra 
frente, porque isso não dá pra hoje, deixar aquele monte de coisa lá, 
sucata e não ter um destino.  A gente já tem algumas coisas que a 
gente já faz, mas para certificação a gente ainda precisa entrar um 
pouquinho e dar uma entendida, porque a gente vai precisar, por conta 
da ISO 14.000.”  

(Serviço de Qualidade) 



 

 

 

5 DISCUSSÃO 

Nesse capítulo foram analisados os resultados da pesquisa buscando 

correlação com os dados apresentados e as principais referências literárias, no intuito 

de compreender as práticas desenvolvidas pelo hospital. Assim como no capítulo 

anterior, as discussões foram organizadas em categorias para facilitar a compreensão 

do leitor. 

5.1. Mudança na gestão de equipamentos: do operacional ao estratégico 

Foi evidenciada uma evolução no processo da gestão de equipamentos, 

podendo classificar a evolução da engenharia clínica no hospital em três momentos 

distintos: (1) fase operacional, composição e estruturação da engenharia, (2) o 

gerenciamento de risco para os equipamentos, a tecnovigilância e (3) a fase 

estratégica, a gestão de equipamentos.  

Num primeiro momento o hospital desenvolveu atividades para estruturação do 

serviço de engenharia clínica, tendo como principais ações realizadas a composição 

da equipe técnica, sua distribuição nos serviços e a definição de suas atividades, com 

o objetivo de garantir o funcionamento do parque tecnológico.  

De acordo com Junior (2007) a composição da equipe é uma das primeiras 

atividades a ser realizada para estruturação do serviço de engenharia clínica, devendo 

também planejar atividades que serão desenvolvidas por essa equipe.  

A tecnovigilância passou a ser uma estratégia adotada na sequencia, 

fortalecendo as atividades de gerenciamento do parque, agregando um aspecto de 

vigilância dos equipamentos utilizados.  

A tecnovigilância, assim como hemovigilância e farmacovigilância compõem as 

áreas de atuação da gerência de risco nos hospitais sentinela. Em relação a essa 

prática, Fernandes et al (2011) avaliam como uma estratégia muito positiva da 

ANVISA incentivar o gerenciamento de risco nos serviços de saúde contribuindo para 

a melhoria da qualidade da assistência aos clientes. 

Analisando a evolução da engenharia clínica, outra ação que merece destaque 

foi o reposicionamento da engenharia clínica no organograma da instituição. Após a 

vinculação da engenharia clínica à direção técnica, os entrevistados avaliam uma 

maior aproximação da engenharia com as gerências assistenciais, ampliando a 



 

 

comunicação entre os serviços e trazendo um diferencial na estrutura organizacional 

em relação a outros hospitais. Apesar da participação de diversas áreas na gestão de 

equipamentos, em todas as entrevistas foi reconhecida a liderança do gerente da 

engenharia clínica nesse processo.  

O hospital reconhece dois fatores principais que proporcionaram a terceira fase 

da engenharia clínica no hospital: a contratação de um engenheiro clínico com visão 

gerencial e a acreditação do hospital pela JCI, ambas que proporcionaram a adoção 

das boas práticas de gestão de equipamentos.  

A partir da contratação do engenheiro clínico observou-se uma ampliação do 

papel da engenharia clínica no hospital, fato evidenciado no discurso de todos 

profissionais entrevistados. O engenheiro que assumiu a posição de gerente do 

serviço trouxe a gestão de equipamentos um caráter de negócio, transformando a 

engenharia clínica num dispositivo estratégico para a gestão do hospital. 

Essa função estratégica é reconhecida nos trabalhos de Antunes et al (2002), 

onde é destacado como imprescindível, a atuação de profissionais de engenharia 

capazes de lidar com o hospital, ambiente este de intensa complexidade e regulação, 

onde pacientes buscam de forma crescente a qualidade na prestação de serviços, 

além de lidar com os desafios impostos pelo mercado de progresso tecnológico 

constante, com desenvolvimento de novos equipamentos a todo instante.  

O processo de acreditação hospitalar do hospital, também contribui nesse 

processo, permitindo um aprimoramento nas práticas de gerenciamento dos 

equipamentos já desenvolvidas, principalmente nos registro das atividades, além da 

definição de uma sistemática de acompanhamento do processo de trabalho, através 

das auditorias internas e dos ciclos de melhoria contínua.  

De acordo com Rodrigues (2004) o processo de acreditação é uma importante 

estratégia para conscientização dos profissionais sobre a importância da melhoria da 

qualidade no processo de trabalho, tendo a avaliação interna importante contribuição, 

pois promove uma cultura voltada para a aprendizagem, estabelecendo prioridades no 

planejamento das ações. 

Uma das ferramentas utilizadas pelo serviço de qualidade na busca da 

melhoria contínua nos seus processos foi o ciclo PDCA, ajustando de forma periódica 

as metas de qualidade junto aos serviços do hospital.  



 

 

Ao falar sobre a prática da melhoria contínua nas organizações, Schiesari e 

Malik (2006) reforçam sua importância justificando-a como prática primordial para as 

instituições, em especial as que buscam pela qualidade na realização de suas 

práticas, pois sem aprimoramento contínuo não há qualidade. O ciclo PDCA é uma 

das ferramentas utilizadas com essa finalidade, buscando soluções com base na 

gestão cotidiana para os problemas identificados.    

5.2. Boas práticas da gestão de equipamentos no hospital em estudo 

Em relação aos padrões de qualidade na gestão de equipamentos, observou-

se a partir das entrevistas e das visitas realizadas, o desenvolvimento das práticas 

recomendadas pelas instituições certificadoras.  

Para melhor compreensão dos padrões observados, foram retomadas as 

categorias de análise observadas na literatura, tendo por base a classificação de 

Donabedian, classificando as práticas adotadas em: estrutura, processo e resultado.  

- Práticas de Estrutura: 

Ao observar os componentes de estrutura, o hospital demonstra cumprir todos 

os padrões preconizados pelos padrões de certificação, com destaque para algumas 

estratégias desenvolvidas pelo hospital relacionadas a equipe técnica e a equipe de 

engenharia clínica no centro cirúrgico.  

Em relação a composição da equipe técnica, alguns pontos merecem 

destaque. O perfil do gerente de engenharia clinica é avaliado como um dos pontos 

positivos, sua formação em gestão proporcionou uma visão mais estratégica, além 

disso, o serviço conta com um coordenador técnico que cuida da operação dos 

equipamentos e da resolução de problemas da equipe técnica, permitindo maior 

abrangência das ações da engenharia clínica no hospital, tanto no operacional como 

no estratégico. 

Apesar do reconhecimento do papel desenvolvido pelo engenheiro clínico, o 

conselho profissional de engenharia (CREA) ainda não reconhece como uma 

especialidade, tendo poucos cursos disponíveis para formação desse profissional, o 

que gera escassez no mercado.  

O próprio engenheiro do hospital reconhece que grande parte das lideranças 

de engenharia clínica dos hospitais brasileiros é realizada por profissionais de 

engenharia de outras áreas. Entretanto faz-se necessário o investimento de cursos de 



 

 

formação nessa área, assim como o reconhecimento da especialidade junto ao 

conselho. 

Para composição de sua equipe técnica foram considerados alguns parâmetros 

para dimensionamento, possuindo na opinião dos entrevistados, um número de 

técnicos que atendem as necessidades do hospital.   

De acordo com Antunes et al (2002) é muito difícil definir um número 

necessário de técnicos, podendo ser considerados alguns parâmetros para 

dimensionamento, tais como: número de técnicos por leito, número de técnicos e 

função do parque instalado, ou ainda outro método de determinação.  

Mais além dos parâmetros, devem ser consideradas como critérios de 

dimensionamento as atividades desempenhadas pelos técnicos: manutenção 

preventiva, corretiva, treinamento dos operadores, assessoria para o processo de 

aquisição. E também a complexidade dos equipamentos e dos níveis de manutenção 

praticados internamente, definindo assim o número de técnicos necessários. Após 

essa definição cabe ainda definir o tipo de organização do trabalho adotada pela 

engenharia: técnicos polivalentes, técnicos especializados, manutenção 

interhospitalar, definição esta que ainda pode alterar as necessidades da equipe de 

técnicos em engenharia (ANTUNES ET AL, 2002). 

Considerando o tipo de organização proposta por Antunes et al (2002), o setor 

dispõe de técnicos polivalentes agrupados em setores do hospital e alguns técnicos 

especializados para acompanhamento de equipamentos específicos (hemodiálise, 

ressonância).  

Dentre as equipes distribuídas no hospital, uma que merece destaque é a 

equipe de engenharia lotada dentro do centro cirúrgico, coordenada por uma 

enfermeira do próprio setor que proporcionou maior interface entre os serviços, além 

de maior resolutividade no gerenciamento dos equipamentos do setor. 

Ainda em relação a estrutura das atividades de engenharia no hospital, outra 

atividade que merece atenção refere-se às fontes de alternativa de energia. O hospital 

apresentou um fluxo bastante eficiente na garantia de energia alternativa para a 

realização das atividades do hospital.  

Dentre as estratégias adotadas pelo hospital, destaque para a disponibilidade 

de equipamentos acima da quantidade necessária dentro dos serviços assistenciais, 

justificada devido a necessidade de reposição imediata (backup) dos equipamentos 



 

 

para alguns procedimentos, principalmente os de manutenção de vida (respiradores 

pulmonares, monitores). 

Apesar de uma prática bastante onerosa para o hospital, observa-se grande 

utilização da mesma nos hospitais, principalmente para equipamentos de pequeno 

porte e os críticos para manutenção de vida dos pacientes (GOMES; DALCOL, 2001). 

5.2.1. Componentes de processo: o gerenciamento dos equipamentos 

Dentre as etapas realizadas para gerenciamento dos equipamentos, a aquisição é 

uma das que merece destaque, pois o hospital descreve todas as etapas preconizadas 

pela literatura, desde o planejamento até a aquisição propriamente dita. 

Corroborado pelo Conass (2007), a aquisição é uma das etapas mais importantes 

para o gerenciamento dos equipamentos médicos, devendo considerar todas as 

dimensões no processo de compra como os recursos desde a sua aquisição, 

utilização e manutenção.  

A importância do planejamento da aquisição de equipamentos é também salientada 

por Antunes et al (2002), cabendo ao chefe do serviço solicitante e a direção do 

hospital, estabelecer uma relação entre o equipamento solicitado e as atividades 

realizadas pelo serviço solicitante, atuais e futuras, realizando assim uma aquisição 

dentro da necessidade do hospital. 

Considerando as categorias de avaliação definidas pelo Ministério da Saúde 

(BRASIL, 2002) para o processo de aquisição de equipamentos médicos, observa-se a 

partir das práticas descritas pelo hospital, o cumprimento de todas as categorias – 

avaliação técnica, clínica e de custos – no processo de aquisição dos equipamentos.  

Além da avaliação dos equipamentos, outra atividade identificada na fase de 

planejamento foi a qualificação dos equipamentos para aquisição, desempenhada 

pelas comissões de padronização de equipamentos e de incorporação tecnológica. 

Essas comissões atendem os requisitos preconizados pela ANVISA (2003), tendo 

em sua composição, profissionais da assistência que utilizam os equipamentos 

solicitados, além do gerente de engenharia, responsável pelo setor de equipamentos 

médicos, desenvolvendo as atividades preconizadas pelas normas, tais como as 

especificações técnicas dos equipamentos e o acompanhamento dos processos de 

aquisição. 



 

 

As comissões implantadas no hospital trazem como principal vantagem a 

qualificação do processo de negociação do hospital com o fornecedor, que passa ser 

realizada a partir de critérios técnicos definidos por essa equipe de especialistas, 

aumentando a lisura do processo de negociação (MACHLINE; CARREIRA, 2006). 

Apesar da atuação multidisciplinar das comissões observa-se que grande parte das 

solicitações para aquisição de equipamentos é realizada pelos grupos médicos do 

hospital sem o envolvimento dos demais profissionais. Essa solicitação segundo 

Antunes et al (2002) não pode ser realizada de forma isolada, devendo conciliar nesse 

processo a direção, o corpo médico, os enfermeiros, os engenheiros e os técnicos da 

instituição. 

As solicitações de acordo com Calil (2011) podem ser provenientes de reuniões, 

dos serviços ou de profissionais do corpo técnico ou clínico, sendo fundamental a 

padronização das solicitações através de um formulário, fazendo com que o solicitante 

inclua informações que justifiquem a aquisição para avaliação das comissões. O 

hospital possui um formulário e um protocolo para aquisição, mas ainda em fase de 

implantação no hospital.  

Para aquisição os equipamentos o hospital conta com dois projetos orçamentários 

anuais, o projeto de renovação do parque e o projeto de incorporação tecnológica.  

O programa de aquisição para equipamentos é avaliado por Antunes et al (2002) 

como importante estratégia para o hospital, pois permite planificar a evolução da 

infraestrutura tecnológica, seja clínica ou logística, sendo um dos projetos integrantes 

do plano estratégico da instituição para os anos subsequentes.  

No projeto de renovação dos equipamentos Gomes e Dalcol (2001) reforça a 

importância da atuação da engenharia clínica na coordenação, por ser o serviço mais 

capacitado na identificação de alternativas para os equipamentos, definindo o melhor 

momento para a substituição.  

Já o projeto de incorporação de tecnologias é de grande relevância, pois segundo 

Calil (2011), as tecnologias utilizadas na área de saúde possuem alto custo, 

diversidade e complexidade, fazendo necessária uma avaliação inicial da solicitação, 

verificando a efetiva necessidade de aquisição do equipamento.  

Outra atividade desenvolvida pela equipe de engenharia clínica refere-se ao 

processo de cadastro e seleção dos fornecedores, atividade segundo Junior (2007) de 

necessária, cabendo a engenharia clinica avaliar as empresas através de um 



 

 

conjuntos de informações (documentos, experiências anteriores) qualificando assim os 

produtos e serviços vendidos à instituição.  

As diferenças entre hospitais públicos e privados são evidenciadas nas entrevistas 

e também na literatura, principalmente em relação ao processo de qualificação dos 

fornecedores.  

No caso dos hospitais privados, Macheline e Carreira (2006) sugerem que a equipe 

deva se cercar de muitas precauções documentais para se proteger contra suspeitas 

relacionadas a honestidade dos fornecedores. 

Já nos hospitais públicos, o processo é todo regulamentado pela Lei 8666/93 a lei 

de licitações contratuais, devendo todo o processo de compra ser realizado com 

extremo rigor burocrático, evitando transgressões no relacionamento entre comprador 

e fornecedor. Apresenta algumas limitações em relação aos hospitais privados como a 

não possibilidade de trocas ou inclusão de novos termos após a compra do 

equipamento, pois não há negociação nesse processo, apenas quanto ao preço do 

equipamento (MACHELINE; CARREIRA, 2006). 

Uma das principais vantagens dos hospitais privados em relação aos públicos é a 

possibilidade de eliminar algumas exigências legais, tais como a elaboração do edital, 

cumprimentos de prazos, limites de valor da tecnologia, ainda possibilitando trocas 

após o recebimento do produto pós aquisição (CALIL, 2011). 

No hospital em estudo, são identificados outros desafios relacionados aos 

fornecedores de equipamentos: o fornecedor único para o equipamento e os 

equipamentos importados, questões estas que podem gerar dificuldades se não bem 

administradas. 

Quanto maior o número de fornecedores para o equipamento melhor a condução 

do processo, sendo mais vantajoso para o hospital. De acordo com Junior (2007) o 

serviço de engenharia deve dispor do maior número de possíveis fornecedores, 

possuindo assim uma maior rede de fornecedores dando maior flexibilidade no 

processo de escolha.    

Orientação também destacada por Antunes et al (2002), pois quando o mercado 

não é fechado, existe maior competitividade entre os fornecedores, trazendo maior 

benefício para o hospital no processo de negociação. 

No caso dos equipamentos importados, uma das dificuldades colocadas por 

Antunes et al (2002) refere-se ao suprimento de peças de reposição, quesito que deve 



 

 

ser contemplado no processo de aquisição. Assim como devem ser considerados a 

gestão de estoques e os prazos para solicitação das peças, na tentativa de reduzir o 

tempo de máquina parada, pois essas empresas geralmente possuem um estoque 

mínimo desses produtos por razões econômicas. 

Em se tratando de concorrência internacional deve-se ter um cuidado ainda maior, 

pois os erros de planejamento e aquisição podem resultar em dificuldades futuras, 

tanto de ordem financeira como na manutenção de equipamentos (CALIL, 2011). 

Ainda na etapa de aquisição, outro ponto positivo relatado pela equipe de 

engenharia é a sua participação na mesa de negociação junto à direção administrativa 

no processo de compra do equipamento. Foram relatadas diversas formas de 

participação: parecer técnico, participação na negociação direta junto à direção, as 

quais Gomes e Dalcol (2001) reafirmam como uma das funções desempenhadas pela 

engenharia, fornecendo informações sobre os fornecedores e condições de compra 

(aquisição, alienação, leasing), auxiliando na tomada de decisão pelo mais adequado 

para no hospital. 

Cabe a engenharia clínica segundo Calil (2011) contribuir com informações técnicas 

para a elaboração das cláusulas administrativas, incluindo informações específicas de 

acordo com o tipo de equipamento, evitando problemas futuros com o fornecedor. 

A próxima etapa do gerenciamento é a instalação dos equipamentos, etapa que 

segundo Gomes e Dalcol (2001) é de extrema importância para o gerenciamento, 

devido a complexidade e sofisticação dos equipamentos. Compostos por componentes 

e sistemas de informação, os equipamentos em sua maioria exigem cuidados na sua 

instalação, devendo ser realizada por profissionais capacitados.  

Pesquisas demonstram que hospitais que se preocuparam com o sistema de 

instalação, reduziram o número de falhas e defeitos nos seus equipamentos, 

reduzindo assim atividades de manutenção corretiva e custos (GOMES; DALCOL, 

2001).  

Outra boa prática adotada está relacionada ao processo de recebimento dos 

equipamentos através de um termo de entrega de recebimento, além do registro das 

informações do equipamento no prontuário pela equipe técnica, atividades estas 

contempladas nas recomendações de Calil (2011). 

Quanto a manutenção dos equipamentos – preventiva e corretiva – observa-se que 

ambas são executadas pela equipe técnica do próprio hospital para os equipamentos 



 

 

menos complexos e no caso de equipamentos de maior complexidade através de 

contratos com empresas terceiras.  

Como principal resultado da efetividade do processo de manutenção observou-se 

nos últimos cinco anos, uma mudança na proporção na manutenção preventiva versus 

corretiva, predominando as manutenções preventivas (70%) em relação às corretivas 

(30%).  

A mudança desse indicador no hospital pode ser justificada pela priorização das 

atividades de manutenção preventiva as quais de acordo com Antunes et al (2002) 

proporcionam aumento da vida útil do equipamento, reduzindo os tempos de parada, 

graças à detecção precoce das possíveis anomalias. Além de reduzir custos de 

manutenção corretiva e proporcionar um maior desempenho do equipamento, gerando 

maior qualidade nos seus resultados e segurança aos profissionais para sua prática 

profissional (confiabilidade). 

Resultados estes também evidenciados nos estudos de Gomes e Dalcol (2001) 

onde foram evidenciados redução de manutenções corretivas nos equipamentos que 

possuíam a preventiva, uma vez que essa última possibilita a previsão de danos 

futuros, podendo detectar falhas em estágios iniciais.  

Para avaliação da efetividade da manutenção preventiva são utilizadas a 

experiência dos técnicos e a percepção do serviço solicitante, não realizando estudos 

de efetividade em relação aos procedimentos realizados.  

Outro ponto positivo da manutenção preventiva está relacionado à adesão por parte 

dos serviços para sua realização, tendo um processo bastante organizado e 

publicizado dentro do hospital (folders, intranet, internet, murais).  

Como um dos desafios vivenciados destaca-se as dificuldades na locomoção 

desses equipamentos nas dependências da instituição, devido à estrutura física 

vertical do hospital, além dos equipamentos de pequeno porte de difícil localização, 

pois são utilizados em vários setores do hospital.  

O hospital ainda não dispõe de uma tecnologia de rastreabilidade eletrônica dos 

equipamentos, desenvolvendo outras estratégias manuais para localização desses 

equipamentos para manutenção. O uso de tecnologias como o RFID para localização 

eletrônica é uma possibilidade futura, ainda não realizada devido aos altos custos 

dessa tecnologia, principalmente para um parque tecnológico muito grande. 



 

 

Ao analisar o uso do RFID, Bernardo (2004) relata que há um reconhecimento por 

parte das empresas em relação ao uso da tecnologia, identificando oportunidades 

promissoras na sua utilização, entretanto considera certa cautela em relação a sua 

utilização. 

 
Já o processo de manutenção corretiva apresenta como um dos pontos positivos a 

investigação das causas de falhas dos equipamentos, desdobrando num plano de 

melhorias com ações para correção das causas geradoras, como a capacitação dos 

profissionais de saúde (operadores) quando identificados erros no manuseio dos 

equipamentos. 

Entretanto evidencia-se nas entrevistas certa resistência à manutenção corretiva, 

devido à interrupção das maquinas para reparo, interrompendo a prestação do serviço. 

Essa resistência pode ser justificada segundo Antunes et al (2002) por essa 

manutenção ser realizada sempre em caráter de urgência, não sendo programada, 

levando a interrupção de um tratamento ou diagnóstico, trazendo prejuízos como a 

perda de produção, a perda do comprometimento do tratamento dispensado ao 

paciente e até a perda do cliente, que pode migrar para outro hospital. 

Uma das estratégias adotadas na tentativa de minimizar esses danos é a realização 

da manutenção em horários alternativos, o que em alguns momentos pode ser inviável 

economicamente, devido aos altos custos para sua realização, pois as empresas 

cobram de forma diferenciada para atendimento em horários alternativos.  

Entretanto alterações nas cláusulas contratuais aumentam os custos contratuais, 

sendo fundamental equilibrar as exigências dos serviços para não trazer grandes 

impactos financeiros (CALIL, 2011). 

Outra dificuldade encontrada no processo de gerenciamento dos equipamentos 

refere-se a baixa corresponsabilização dos serviços nas ações referentes à gestão dos 

equipamentos.  

Recomendado pelas normas da ANVISA (2003) o mesmo grupo multiprofissional 

que atua no processo de aquisição também deve atuar no processo de gerenciamento 

dos equipamentos responsabilizando-se pelo recebimento e instalação, identificando 

como atividades a serem realizadas: a conferência do equipamento em relação às 

especificações solicitadas na aquisição, a formalização do recebimento em impresso 

próprio da instituição e o acompanhamento das manutenções realizadas, 

considerando os equipamentos como itens pertencentes do seu serviço. 



 

 

Concluindo o processo de gerenciamento, o hospital desenvolve algumas práticas 

recomendadas quanto ao recolhimento e desativação dos equipamentos considerados 

inservíveis pelo hospital. Como o hospital possui tecnologia de ponta, a maior parte 

dos equipamentos é doada para outras instituições de saúde, reduzindo o número de 

descartes. 

Um dos pontos positivos nesse processo de desativação refere-se ao protocolo de 

desativação existente no hospital, incluindo documento de inscrição com foto do 

equipamento e protocolo para realização. Na avaliação dos profissionais 

entrevistados, o hospital atende as boas práticas de descarte das tecnologias 

preconizadas pelas instituições certificadas, precisando ainda avançar na questão da 

sustentabilidade ambiental. 

Outro ponto crítico relacionado ao descarte é em relação a durabilidade dos 

equipamentos que devido a retirada de peças de reposição do mercado, reduzem sua 

vida útil. Pressionado pelas empresas de equipamentos para novas aquisições de 

versões mais recentes, o hospital antecipa a compra de novos equipamentos, 

descartando alguns equipamentos de forma precoce, o que impacta diretamente nos 

custos do hospital, ampliando ainda mais o número de tecnologias inservíveis e 

descartadas no meio ambiente.  

Inserido na rede de hospitais sentinela, o hospital desenvolve ações de 

gerenciamento de risco, tendo na área de equipamentos a atuação da comissão de 

tecnovigilância, cuidando do sistema de vigilância dos eventos adversos dos 

equipamentos, desenvolvendo as atividades propostas por Fernandes et al (2011) 

relacionadas a vigilância de eventos adversos e queixas técnicas dos equipamentos 

na pós comercialização, recomendado medidas para proteção do paciente.  

Outra prática bastante desenvolvida pelo hospital é a educação continuada dos 

profissionais de saúde, em diversos assuntos inclusive sobre o uso dos equipamentos. 

Reforçado por Gomes e Dalcol (2001) os programas de treinamento são fundamentais 

para a utilização correta dos equipamentos implantados, evitando a má utilização dos 

mesmos, evitando futuros danos.  

Observa-se em relação aos processos educativos uma boa adesão da equipe 

técnica da engenharia e em menor grau dos médicos de alguns setores. A adesão aos 

treinamentos é uma das principais dificuldades apontadas por Calil (2011), cabendo a 

equipe de engenharia buscar estratégias para melhorar a participação dos 

profissionais. 



 

 

Os programas de educação continuada podem ser oferecidos por fabricantes, 

equipes externas, ou a troca de conhecimentos entre profissionais. Foram relatadas 

todas as práticas descritas na literatura de Calil (2011), principalmente a última que 

ocorre na engenharia clínica e no serviço de imagem. 

Observando os indicadores de acompanhamento é importante destacar não só a 

matriz de indicadores desenvolvida, assim como o acompanhamento realizado por 

cada serviço, engenharia clínica, serviço de qualidade, imagem e centro cirúrgico, 

tendo desdobramentos em ações de melhoria a partir da medição dos resultados.  

Reforçada por Junior (2007) a criação de indicadores de desempenho é 

fundamental retratando a evolução técnica e administrativa da gestão dos 

equipamentos, tendo a participação da engenharia clínica na formulação e 

acompanhamento dos mesmos, criticando os sucessos e insucessos.  

5.3. A Engenharia Clínica e os serviços do hospital 

O serviço de engenharia possui interface com diversos serviços do hospital, 

assistenciais e administrativos, ilustrados no modelo proposto por Bronzino apud 

Antunes et al(2002) apresentado a seguir. 

Figura 3: Relacionamento da engenharia clínica e os serviços do hospital 

 

Fonte: adaptado Bronzino apud Antunes et al, 2002. 



 

 

 

5.3.1. A Engenharia no Centro Cirúrgico 

A coordenação da equipe de engenharia desenvolvida por uma enfermeira do 

próprio serviço permite maior interface da equipe de engenharia com a equipe do 

centro cirúrgico, proporcionando maior agilidade nos processos de gerenciamento de 

equipamentos médicos. Os entrevistados avaliam que as atividades desenvolvidas por 

essa equipe geram um maior índice de disponibilidade dos equipamentos para o 

serviço.   

Apesar da atuação da coordenação no acompanhamento do processo de 

gerenciamento, ainda identifica-se como dificuldade o acompanhamento dos 

indicadores, o que segundo o gerente da engenharia clínica será possível com a 

informatização do painel de indicadores pelo novo sistema de informação. 

5.3.2. Serviço de Imagem 

O serviço de imagem possui grande interface com o serviço de engenharia, 

constatada nos depoimentos dos gerentes dos serviços. Considerado como 

componente vital do setor, os equipamentos trazem valor agregado ao negócio e uma 

interrupção no equipamento corresponde a interrupção de todo o processo do serviço 

de imagem trazendo consequências negativas para o paciente e para o serviço com a 

redução dos exames realizados.  

Além da necessidade de mudança nos horários alternativos para manutenção, 

outra melhoria que se faz necessária é em relação a comunicação entre as áreas. 

Apesar do reconhecimento dos entrevistados de melhora considerável nesse ano, a 

comunicação é ainda vista como um dos pontos críticos pelo serviço de imagem, 

sendo vital para o bom funcionamento do serviço de imagem. 

5.4. Impactos das boas práticas de gestão de equipamentos 

Observa-se que a adoção das boas práticas trouxe impactos positivos para o 

hospital, criando vantagem competitiva para a organização em relação a concorrência, 

demonstrada a partir do valor agregado ao negócio, no aumento da produção de 

serviços, no fortalecimento dos valores institucionais e maior atratividade de clientes 

para o hospital. 

Em relação a esse impacto pode se correlacionar a dois conceitos de Porter 

(1990): a vantagem competitiva, pois o hospital conseguiu criar valores para seus 

produtos acima dos custos de fabricação e o posicionamento estratégico, pois ao 



 

 

desenvolver atributos diferenciais em relação à concorrência, passando a ser 

reconhecida pelos clientes de forma diferenciada.  

De acordo com Azevedo (2010) o impacto na qualidade da assistência médica, 

a imagem do hospital e seu posicionamento no mercado são fortemente influenciados 

pela complexidade dos equipamentos da Instituição.  

A aquisição dos equipamentos se dá na maioria das vezes por uma decisão 

estratégica, reafirmando os valores da instituição – o pioneirismo, mantendo o hospital 

com diferencial tecnológico em relação ao mercado.  

A gestão de equipamentos médicos segundo Cecílio e Feuerwerker (2007) 

permite um diferencial para as organizações em relação ao seu meio. Ao analisar pela 

lógica do mercado, o hospital que incorpora tecnologias, aperfeiçoa seus processos de 

gestão, desenvolve melhor seus produtos, diferencia-se dos demais hospitais devido à 

modernização de seus processos. 

O pioneirismo na aquisição de tecnologias também leva o aumento nos custos 

de manutenção, devido ao novo aparato tecnológico adquirido. Os constantes 

progressos científicos e técnicos, segundo Antunes et al (2002) introduzem no 

mercado equipamentos biomédicos mais sofisticados, mais eficazes, mais seguros, 

porém também mais caros. Estudos de custo-efetividade tornam-se cada vez mais 

importantes para a tomada de decisão, principalmente em hospitais com recursos 

financeiros limitados. 

Outro fator motivado pelos padrões de qualidade na gestão de equipamentos e 

principalmente pela incorporação de novas tecnologias refere-se às iniciativas na área 

da educação, transformado o hospital num centro nacional de formação, atraindo 

profissionais e proporcionando maior visibilidade para o hospital. 

Fatores estes potencializados pelas práticas de acreditação que segundo 

Azevedo (2010) estas que proporcionam maior motivação dos profissionais e também 

maior engajamento para melhoria do seu processo de trabalho. Reforçada por Rooney 

e Ostenber (1999) a acreditação baseia-se na reflexão da prática profissional, levando 

a elaboração de padrões de excelência de desempenho e melhoria continua através 

de processos educativos.   

Essa prática também permite atrair novos profissionais, pois segundo Donahue 

(2000) a acreditação ajuda a atrair profissionais qualificados que prezam trabalhar em 

uma instituição reconhecida por seus esforços em prestar serviços de qualidade.  



 

 

O aumento da produção foi outro aspecto evidenciado a partir das boas 

práticas de gestão de equipamentos, pois a redução das falhas dos equipamentos 

proporciona um funcionamento pleno do parque tecnológico, possibilitando a 

realização de mais procedimentos. Além disso, a aquisição de novas tecnologias 

reduz o tempo da realização dos exames, ampliando a agenda para programação de 

novos exames.  

Além do aumento da produção de procedimentos, outro impacto evidenciado 

no cumprimento de boas práticas é a possibilidade de atrair mais clientes para o 

hospital. Os padrões de qualidade gerados no processo de acreditação fortalecem a 

confiança da população no hospital (ROONEY; OSTENBER, 1999 e DONAHUE, 

2000). 

Observando ainda as dificuldades avaliadas pelos entrevistados, a ampliação 

da gestão de equipamentos para outros serviços ainda é necessária, proporcionando 

maior intersetorialidade. Apesar de melhorias realizadas na comunicação entre os 

serviços, como o programa GPS, a comunicação ainda é uma das dificuldades 

relatadas. 

Outro ponto fundamental é a necessidade da realização de estudos de 

Avaliação de Tecnologias em Saúde (ATS), quanto a efetividade dos equipamentos 

adquiridos. De acordo com o Departamento de Ciência e Tecnologia do Ministério da 

Saúde (DCIT, 2006), a ATS constitui um processo abrangente de investigação das 

consequências clínicas, econômicas e sócias do uso das tecnologias em saúde, 

utilizando diversas dimensões para essa investigação, tais como: eficácia, efetividade, 

segurança, relações de custo-efetividade, custo-benefício e custo-benefício, dentre 

outras variáveis apoiando a tomada de decisão dos gestores.   

E por fim a questão da sustentabilidade ambiental, discussão ainda distante do 

setor saúde. Mesmo com ações de certificações ambientais em curso, a questão do 

descarte adequado dos equipamentos não biológicos ainda é um desafio a ser 

enfrentado, não só pelo hospital estudado, mas por todo o setor saúde e demais 

setores da sociedade. 

 

 



 

 

6 CONCLUSÃO 

Neste capítulo são apresentadas inicialmente as conclusões obtidas, assim como 

as limitações da pesquisa realizada e sugestões para estudos futuros estudos que 

venham a abordar a temática da gestão de equipamentos em serviços de saúde. 

A pesquisa foi desenvolvida a partir da consolidação dos padrões propostos pelas 

instituições certificadoras (JCI, ONA e CCHSA). No que diz respeito aos padrões de 

gestão de equipamentos, as três metodologias preconizavam práticas bem próximas, 

com vantagens e desvantagens dependendo do tipo do hospital que busca 

certificação. 

A ONA instituição nacional pareceu ser a mais adequada para hospitais que 

pretendem dar um primeiro passo na questão da qualidade, pois estratificou seu 

processo avaliativo em três níveis, incentivando hospitais a darem o primeiro passo na 

busca da qualidade. Já a JCI é a instituição que apresentou o maior número de 

padrões de gestão de equipamentos, sendo inclusive a metodologia implantada no 

hospital em estudo. E por fim a CCHSA, possui ainda poucos resultados no Brasil, 

apresentando como principal vantagem, possuir uma visão mais integrada dos 

processos. Metodologia que vem sendo utilizada por organizações que já passaram 

por outra certificação (ONA, JCI) e que busquem certo “up-grade” nos seus padrões 

de qualidade.  

Qualquer uma das três metodologias, uma vez bem implantada, trazem benefícios 

para a organização de saúde, inclusive na gestão de equipamentos, cabendo o 

hospital escolher qual destas se adequa mais a sua realidade.  

De acordo com Forgia e Couttolenc (2009) as instituições certificadoras de 

acreditação proporcionam o aperfeiçoamento da qualidade dos sistemas de saúde em 

países desenvolvidos, inclusive no Brasil, onde hospitais acreditados superam os não 

acreditados em relação à qualidade e eficiência de seus processos assistenciais.   

Entretanto, observou-se uma baixa adesão dos hospitais brasileiros por 

certificações de qualidade. Apesar do pioneirismo brasileiro no desenvolvimento de 

programas de acreditação, observa-se um baixo número de hospitais acreditados no 

país, possuindo pouco incentivo externo, seja na ausência de uma agenda política no 

SUS que incentive os hospitais públicos, ou pela ausência de incentivos financeiros às 

instituições privadas acreditadas, tornando um desafio para a gestão hospitalar no 

Brasil (FORGIA; COUTTOLENC, 2009). 



 

 

A consolidação das práticas de qualidade em gestão de equipamentos, a partir dos 

protocolos de certificação estudados proporcionou a construção de um roteiro de 

observação que pode ser utilizado como base para outros hospitais. 

Retomando o problema do estudo: “As boas práticas de gestão de equipamentos 

médicos contribuem no posicionamento estratégico em um hospital de excelência?”, 

pode-se dizer, a partir das evidências observadas, que as boas práticas adotadas pelo 

hospital de excelência foram um dos fatores que contribuíram para o posicionamento 

do hospital, auxiliando-o na busca por vantagem competitiva.  

Ao observar o tipo de posicionamento estratégico predominante, pode-se dizer que 

o hospital adotou, seguindo a tipologia de Mintzberg (1988), o posicionamento por 

projeto. Ao escolher como valor institucional o pioneirismo, o hospital passou a realizar 

inovações tecnológicas constantes (modernização do parque tecnológico, 

desenvolvimento de pesquisas nacionais, corpo técnico altamente qualificado), 

obtendo o reconhecimento nacional como hospital de excelência.  

Além disso, as práticas de qualidade adotadas contribuíram para a adoção de uma 

estratégia por enfoque, atraindo um determinado segmento de clientela. Conscientes 

da excelência desse hospital, principalmente na área de oncologia, celebridades e 

governantes passaram a escolher essa instituição para realização de seus 

tratamentos. Os equipamentos, em especial na área de diagnóstico por imagem 

(ressonância, mamógrafo digital) contribuem para esse processo permitindo maior 

precisão diagnóstica, agilidade na realização dos exames e, sobretudo, maior conforto 

para o paciente.  

Além da aquisição de novos equipamentos, pode-se dizer que a adoção de 

práticas de gerenciamento trouxe maior disponibilidade dos equipamentos para os 

serviços do hospital, proporcionando o desenvolvimento das práticas assistenciais, 

com maior segurança para o paciente e confiabilidade para os profissionais de saúde.  

O hospital apresentou algumas facilidades que contribuíram para esses resultados. 

Além de uma cultura institucional que incentivava uma inovação tecnológica constante, 

o reconhecimento pela alta direção do hospital da importância das boas práticas, 

proporcionava: (a) recursos adequados para a aquisição e manutenção dos 

equipamentos (contratos de manutenção, qualificação dos profissionais, certificações 

de qualidade); (b) condições adequadas de infraestrutura que garantiam o bom 

funcionamento dos equipamentos – climatização adequada, manutenção predial, 

instalações elétricas com backup (geradores), gases medicinais, e (c) a composição 



 

 

de um serviço de engenharia clínica, dispondo de uma estrutura adequada 

(laboratórios de manutenção com equipamentos de calibração) e equipe técnica 

altamente qualificada com salários acima dos valores de mercado. 

Outra vantagem atrelada a esse hospital era seu caráter privado e filantrópico, o 

que possibilitava a aquisição de equipamentos, a partir da negociação direta com as 

empresas fornecedoras, permitindo a padronização de tipos de equipamentos (marca, 

modelo, série) e ainda a desqualificação de empresas que não atendam os requisitos 

de qualidade.  

Além disso, a possibilidade dos equipamentos obsoletos serem utilizados no 

processo de negociação de novos, ou ainda a doação desses equipamentos para 

outras instituições de menor porte, reduziu a adoção de práticas de descarte de 

equipamentos, levando a um baixo número de descarte de equipamentos. 

Apesar das facilidades relatadas e dos avanços identificados, percebeu-se a 

necessidade de desenvolvimento e aprimoramento de algumas práticas no hospital, 

tais como: melhorias no processo de comunicação entre os serviços, estudos de 

efetividade das atividades de gerenciamento dos equipamentos, em especial das 

manutenções e por fim o desenvolvimento de estudos de avaliação das tecnologias 

em saúde (ATS), no que diz respeito a custo-efetividade das incorporações 

tecnológicas, principalmente dos equipamentos de alto custo. 

Essa pesquisa apresentou como limitação, a impossibilidade de se generalizar os 

resultados obtidos, uma vez que a pesquisa foi realizada a partir do estudo de caso de 

uma única instituição que possui características próprias, podendo não ser replicadas 

a outras instituições.  

O estudo permitiu evidenciar algumas contribuições para outras pesquisas, 

suscitando algumas questões de estudo:  

1. Como as práticas de qualidade em gestão de equipamentos contribuem para a 

gestão dos hospitais públicos? 

2. Como a discussão da sustentabilidade contribui nas práticas de gestão de 

equipamentos? 

3. Qual o método mais adequado para a avaliação da obsolescência tecnológica 

nos equipamentos médicos hospitalares? 
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ANEXOS 



 

 

Projeto: Gestão de Equipamentos Médicos: utilização de boas práticas num 
hospital de excelência 

Orientanda: Renata Pascoal Freire Orientação: Dr Claudio Pitassi 

 

Protocolo de Estudo de Caso – Gestão de Equipamentos médicos 

 

1. Responsável técnico: descrição e formação 

1.1. Descreva a formação e a estrutura de governança do serviço. 

1.2. Existe alguma normativa que defina o responsável técnico? 

 

2. Equipe técnica: 

2.1. Descreva a composição da equipe (quantitativo e formação) 

2.2. Existe alguma qualificação exigida? 

2.3. É considerado algum parâmetro para dimensionamento da equipe?  

 

3. Condições de infraestrutura:  

3.1. Quais são as principais normativas, ou recomendações adotadas para o 

funcionamento adequado dos equipamentos - estrutura física, rede elétrica, 

gases medicinais dentre outros (Normas de segurança, portarias)? 

 

4. Fontes alternativas de energia 

4.1. A unidade possui fonte alternativa de energia? (Geradores, energia solar, 

outros) Tem algum projeto relacionado a esta área? 

 

5. Inventários dos equipamentos 

5.1. Existe um instrumento que informe a disponibilidade dos equipamentos na 

unidade (lista, sistema de informação, indicadores)? 

 

6. Processos de aquisição 

6.1. Em relação a aquisição, como ocorre esse processo desde o planejamento até 

o recebimento do equipamento na unidade?  

 



 

 

7.  Cadastro e seleção dos fornecedores 

7.1. Na última visita, você comentou sobre o trabalho realizado pela Comissão de 

padronização de equipamentos. Como é realizada esta atividade? 

7.2. Existe outro processo para cadastro e seleção dos fornecedores? 

 

8. Processos de recebimento 

8.1. Existe algum documento que registre a entrada do equipamento e o 

responsável pelo mesmo no serviço? 

 

9. Inspeção de segurança 

9.1. Em relação à segurança, existe inspeção dos equipamentos? Em que 

momento é realizada?  

 

10. Manutenção preventiva 

a) É realizada pela própria equipe?  

b) Como se dá esse processo?  

c) E a adesão pela equipe assistencial?  

d) Existe algum instrumento de acompanhamento (plano de manutenção, 

cronograma, indicador)?  

e) Há divulgação desse processo e seus resultados no hospital? 

 

11. Manutenção corretiva 

a) É realizada pela própria equipe?  

b) Como se dá esse processo? Existe algum fluxo padronizado para solicitação 

desse serviço? 

c) Enquanto o equipamento encontra-se em reparo, há outro equipamento para 

substituição? 

d) E a adesão pela equipe assistencial?  



 

 

e) Existe algum instrumento de acompanhamento (ordem de serviço, cronograma, 

indicador de tempo de resposta, plano de contingência)?  

f) Há divulgação desse processo e seus resultados no hospital? 

 

12. Investigação dos incidentes graves 

12.1. Existe algum plano no hospital para a ocorrência de incidentes graves na 

unidade?  (protocolo, processos de investigação). Como se dá a inserção do 

serviço de Engenharia nesse plano? 

 

13.  Sistema de recolhimento de equipamentos inservíveis 

13.1. Em relação aos equipamentos inservíveis, como se dá o processo 

(Recolhimento, armazenamento, descarte e responsáveis envolvidos)? 

 

14. Gerenciamento dos riscos 

14.1. O serviço de Engenharia está inserido no plano de gerenciamento dos riscos 

da unidade? Em quais atividades? 

14.2. Em relação às intercorrências na utilização dos equipamentos (evento 

sentinela, não conformidades), como se dá o fluxo de comunicação a 

tecnovigilância? E a participação da Engenharia Clinica nesse processo? 

 

15. Educação continuada 

15.1. Em relação ao treinamento para utilização dos equipamentos, o serviço de 

Engenharia desenvolve algum plano de capacitação: 

a) Para os profissionais de saúde? 

b) E para a equipe de engenharia clinica/técnicos que manipulam esse 

equipamento? 

15.2. Como se dá a adesão a esse processo?  

a) Para os profissionais de saúde? 

b) E para a equipe de engenharia clinica/técnicos que manipulam esse 

equipamento? 



 

 

15.3. Existem indicadores de monitoramento desses processos? 

 

16.  Grupos de trabalho 

16.1. Em relação às comissões de qualidade, o serviço de Engenharia está inserido 

em algum grupo de trabalho? Quais? 

 

17. Indicadores de processo/resultado 

17.1. O serviço de Engenharia possui uma matriz de indicadores? Como se dá a 

divulgação dos mesmos? 

17.2. Há alguma atuação a partir dos resultados apresentados?  

 

 

 

 

 

 


