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RESUMO: O artigo aborda o modo que é feito o plano de manutenção dos equipamentos utilizados em alguns 

hospitais da Cidade de Belo Horizonte e região, como ajuda de software para gerenciamento da manutenção e 

este tem por finalidade forma um banco de dados com todas operações realizadas por aquele setor, o software 

propiciará a elaboração de relatórios mais detalhados das ações do setor, além do acompanhamento da vida útil 

do equipamento hospitalar (manutenção preditiva) em outros hospitais a manutenção é feita de forma preventiva, 

substituindo e dando manutenção estipulada por tempo ou vezes utilizadas 

PALAVRAS-CHAVE: Manutenção; manutenção preditiva; Software; manutenção preventiva. 

  

ABSTRACT: He article discusses the way the maintenance plan for the equipment used in some hospitals in the city 

of Belo Horizonte and region, as software help for maintenance management, and this time to purpose, forms a 

database with Sector, the Software will allow the elaboration of a more detailed plan of the actions of the sector, 

besides the monitoring of the useful life of the hospital equipment (predictive maintenance) in other hospitals the 

maintenance is done in a preventive way, changing and giving estimated maintenance by time. 
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1 INTRODUÇÃO 

Com a demanda alta de pessoas que 

necessitam de atendimento especializado, a 

fim de realizarem procedimentos que 

acarretaria melhora em sua saúde, o hospital 

em geral se tornou uma empresa, com suas 

demandas e necessidades. Com o 

crescimento desse público, o uso interno do 

hospital teve um alto índice de uso de seus 

aparelhos e partes físicas, abrindo assim um 

grande mercado para a manutenção, ou seja, 

melhorias e ajustes viraram rotinas dentro de 

um hospital. 

O hospital é um organismo dinâmico, sempre 

em mutação: paredes e divisórias são 

seguidamente removidas, deslocadas e 

acrescidas; alterações espaciais se sucedem 

em decorrência de exigências administrativas 

e técnicas; novos equipamentos demandam 

suportes, apoios, suprimentos e instalações 

(água, energia elétrica e outros). 

Compreendendo que o produto entregue pela 

empresa (Hospital) é nada menos que a vida, 

não há espaços para erros e muito menos 

equipamentos defeituosos e parados. O 

trabalho de manutenção se inicia quando o 

responsável identifica à realidade de seu 

estabelecimento de assistência a saúde 

(AES) dentro de suas particularidades, 

quantidade de leitos, equipamentos e a 

característica do parque de equipamentos 

instalados. A manutenção hospitalar tem por 

missão, estabelecer o funcionamento geral 

do hospital, por via de sua gerência e 

necessidade. Tomamos por base um hospital 

da capital mineira, referência em oncologia, 

um hospital com 108 leitos, sendo 17 de 

emergências; 7 de uti; 84 de internação, 

aproximadamente 20.000m2. Tivemos um 

acesso limitado, não foi possível detalhar a 



 

forma de é designada a manutenção, o que 

foi passado para nós, um cronograma de 

serviços já realizado e por realizar, um 

modelo de contrato de serviço, são 

necessários 3 orçamentos por obra, e seus 

serviços são 90% terceirizados incluído o 

Tomógrafo, Ultrassom, Raio X, Cilindro de 

Oxigênio, Endoscopia e laboratório. Existe a 

equipe de manutenção interna composta por 

3 colaboradores: eletricista predial; pedreiro e 

bombeiro hidráulico. 

 

2 JUSTIFICATIVA 

A manutenção preventiva é necessária para 

ampliar a vida útil dos equipamentos, com 

aumento da sua segurança e desempenho, e 

consequente redução de custos para reparos 

ou substituições, sendo de fundamental 

importância quando se trata de 

equipamentos hospitalares. Por causa da 

natureza crítica desses equipamentos, os 

mesmos devem estar em perfeitas condições 

de funcionamento para uso a qualquer 

momento. Portanto, a contratação de 

empresa especializada em equipamentos 

médicos hospitalares para serviço de 

manutenção preventiva e corretiva é 

essencial. 

 

3 DESENVOLVIMENTO 

Devido em ambiente hospitalar haver uma 

demanda significativa devido ao número de 

pacientes e a constante demanda de 

manutenção de equipamentos hospitalares 

para evitar riscos e falhas aos pacientes, 

danos e lesões, além dos equipamentos e 

instalações, visto que isso gera uma redução 

deste equipamento ou a incapacidade de 

funcionamento por tempo indeterminado. 

  Portanto a manutenção preditiva seria de 

grande utilidade, pois com base em dados e 

levantamentos de quanto tempo os 

equipamentos manteriam em funcionamento, 

qual tempo de manutenção e reposição de 

peças. Obtivemos o regime de proposta de 

trabalho da empresa ricsystem, uma 

empresa que presta serviços de manutenção 

hospitalar, uma empresa grande no mercado 

que assegura o ato da instalação do 

equipamento, atenda aos requisitos 

específicos de fabricação e desempenho. 

Para registrar a execução dos serviços, trata 

isoladamente todos os equipamentos pelos 

seus dados como MARCA, MODELO, Nº DE 

SÉRIE e PATRIMÔNIO. Gerando uma 

grande variedade de documentos e 

relatórios. Através do laboratório e dos 

técnicos em equipamentos médicos, 

devidamente registrados no CREA-MG.   

Suas especialidades no âmbito de 

manutenções preventivas ou corretiva: 

Aparelhos de pressão (Esfigmomanômetros), 

Aspiradores cirúrgicos, Bisturi eletrônico, 

Balança, Capnógrafo, Cardiotacógrafo, 

Carrinho de anestesia, Colposcópio, 



 

Desfribilador Cardioversor, Detector Fetal, 

Eletrocadiografo, Foco cirúrgico, Fonte de 

luz, Incubadora, Monitor cardíaco, 

Oxicapnógrafo, Oximetro de pulso, 

Respiradores, Ventilador Pulmonar, entre 

outros. 

 

Equipamentos requerem manutenção, 

preventiva, ou até mesmo corretiva, pois é 

preciso garantir para a operação que este 

funcione, e principalmente, seja confiável.   

Esta garantia não é apenas quanto à 

Integridade do equipamento, que o Mantém 

disponível para produção/operação, mas 

também de segurança, pois a não realização 

da correta manutenção coloca em risco a 

integridade física das pessoas envolvidas, 

inclusive da sociedade. A não realização do 

trabalho preventivo eleva a ocorrências de 

manutenções corretivas, aumentando o custo 

com manutenção, o tempo de horas parada 

do equipamento por manutenção, aumenta 

ainda a demanda de trabalho em função da 

quantidade de corretivas a realizar, e coloca 

em risco a integridade das pessoas. Um 

hospital ou clínica precisa mais que uma 

equipe médica eficiente e qualificada. 

Equipes que atuam por trás do tratamento 

dos pacientes, como a equipe de 

manutenção, possuem igual importância ou 

até superior. Nenhum atendimento que 

depende de equipamentos hospitalares 

poderia ser executado com qualidade, e em 

tempo hábil, sem que a manutenção 

mantenha o bom funcionamento dos 

mesmos. Por isso é muito importante realizar 

uma programação de manutenção hospitalar 

que deve ser seguida rigorosamente. 

Utilizando um sistema de gerenciamento e 

controle de manutenção que auxilie neste 

planejamento, o engenheiro de manutenção 

poderá extrair diversos resultados. 

Conforme mencionado sobre os riscos 

existentes causados por falha de um 

equipamento, podem ocorrer danos à saúde 

do trabalhador que opera ou fica exposto, 

conforme NR-9 da Portaria nº 3214/78: 

• Consideram-se agentes físicos, dentre 

outros: ruídos, vibrações, temperaturas 

anormais, pressões anormais, radiações 

ionizantes, radiações não ionizantes, 

iluminação e umidade; 

• Consideram-se agentes químicos, 

dentre outros: névoas, neblinas, poeiras, 

fumaça, gases e vapores; 

• Consideram-se agentes biológicos, 

dentre outros: bactérias, fungos, "rickettsia", 

helmintos, protozoários e vírus; 

• Consideram-se, ainda, como riscos 

ambientais, para efeito das Normas 

Regulamentadoras da Portaria 3.214, os 

agentes mecânicos e outras condições de 

insegurança existentes nos locais de trabalho 

capazes de provocar lesões à integridade 

física do trabalhador. 

 

• Portanto fica evidente a necessidade 

de uma gestão de manutenção, visto o 



 

melhor entendimento do MTTR, MTTF e 

MTBF para uma manutenção mecânica 

consistente.  

• Visto a expansão do hospital, o plano 

de melhorias e as atividades do grupo de 

manutenção vieram a ser desenvolvidas em 

boa hora. O setor de engenharia clínica 

encontra-se organizado, bem instalado e 

preparado a supri a demanda de serviços 

que o hospital exigir. A redução de custos 

com manutenção, que as ações implantadas 

irão gerar, poderá ser aplicada em outras 

atividades que promovam a saúde, como 

pesquisas e treinamentos. 

 

3.1 HABILIDADES NECESSÁRIAS AO ENGENHEIRO 

DE MANUTENÇÃO 

Conforme figura 1, a prevalência pela 

necessidade de um determinado tipo de 

habilidade, varia de acordo com o nível 

hierárquico do profissional. 

 

 

 

HABILIDADES TÉCNICAS 

Implica na compreensão e no domínio de um 

determinado tipo de atividade; 

Envolve conhecimento especializado, 

habilidade analítica dentro da especialidade e 

facilidade no uso das técnicas e instrumental 

da disciplina específica  

 

Como mostra na FIGURA 2, há uma curva 

exponencial de ganho de conhecimento 

técnico do engenheiro, relacionando-se com 

o conhecimento do técnico onde há um 

aumento bem menos acentuado ao longo do 

tempo. 

 

 

 

HABILIDADES GERENCIAIS (HUMANAS) 

É a que se refere à capacidade de trabalhar 

com eficácia como membro de um grupo e 

de conseguir esforços cooperativos no grupo 

na direção dos objetivos definidos. 



 

Refere-se às aptidões para trabalhar com 

pessoas e para obter resultados através 

destas pessoas. 

 

VISÃO SISTÊMICA (CONCEITUAL) 

Habilidade para visualizar a organização 

como um conjunto integrado. 

Implica na capacidade de se posicionar no 

ponto de vista da organização, perceber 

como as várias funções são 

interdependentes e como uma alteração em 

uma delas afeta todas as demais. 

 

 

 

 

3.1.1 FLEXIBILIDADE  

O profissional deverá estar aberto a 

mudanças, novas ideias e conceitos, 

independentemente de sua formação. Ele 

deverá estar empenhado em aprender 

sempre e estar pronto para as ideias e 

sistemas existentes, sempre que necessário 

propondo inovações.  

3.1.2 CRIATIVIDADE 

É necessário ser criativo, sugerindo formas 

alternativas de se resolver um problema, ter 

interesse em acompanhar a velocidade dos 

eventos sociais, políticos, econômicos, 

culturais e simultaneamente, ser capaz de 

focalizar e “prever” o futuro. Necessita-se 

estimular a capacidade criativa de forma a 

gerar processos de mudanças nas das 

organizações, no comportamento dos 

profissionais, além de facilitar para uma 

consequente quebra de paradigmas e 

formulação de visões futuras. A criatividade é 

um fator importante na diferenciação dos 

processos e procedimentos, sendo assim, 

um diferencial ao profissional. 

3.1.3 AMPLITUDE E PROFUNDIDADE  

Nem generalista, nem especialista. O novo 

profissional deve ser multifuncional e 

entender o complexo relacionamento entre 

funções tão bem quanto às funções.  

 

 

 

3.1.4 RESPEITO  

O respeito mútuo deve ser praticado com 

profundidade. O reconhecimento de suas 

potencialidades e de suas limitações, o 

aproveitamento de suas ideias e sugestões, 

a demonstração clara e evidente que o 

mesmo é importante para a empresa, são 

fatores que devem ser cotidianamente 

considerados. Não se deve esquecer que 

uma empresa é uma entidade amorfa, ou 

seja, não existe por si só, ela necessita do 

ser humano para ser constituída.  

3.1.5 VONTADE 



 

A determinação firme e constante de 

melhorar o atual, buscando cada vez mais o 

não acomodamento de posições. Procurar 

desenvolver novas fontes de fornecimento, 

praticando também aqui a política do ganha-

ganha. A criatividade deve ser estimulada, 

com vistas a novos processos e estruturas 

organizacionais.  

3.1.6 ESPIRITO DE EQUIPE  

Mais do que nunca este item deve ser 

incentivado. O desenvolvimento de grupos de 

trabalho deve ser substituído por trabalhos 

em grupo. Isto implementado, elimina-se o 

paternalismo, o artificialismo e o jargão 

profissional. Deve-se aprimorar o espírito de 

justiça, o assumir responsabilidade, a 

participação e o bom relacionamento.  

3.1.7 LIDERANÇA  

A tendência à descentralização, a filosofia 

das estratégias de negócios e a demanda de 

autonomia local irão produzir maior 

necessidade de liderança multifuncional. A 

liderança hierárquica deve ser substituída 

pela competitiva, o autoritarismo arbitrário e a 

forma manipuladora do trabalho devem ser 

substituídos pela participação e 

desenvolvimento de trabalhos em cogestão. 

O incentivo e demonstração de 

comprometimento, com ideias e metas, 

acreditar nas mudanças e aplicar a política 

da sinergia através das inovações contínuas, 

são pontos primordiais para a nova liderança.  

3.1.8 ÉTICA  

A ética é a teoria ou ciência do 

comportamento moral dos homens em 

sociedade. Ou seja, é a ciência de uma 

forma específica do comportamento humano. 

Moral entende-se por um conjunto de normas 

e regras destinadas a regular as relações dos 

indivíduos numa comunidade social dada. O 

profissional moderno tem que ser 

extremamente sensível a questões éticas, 

morais, sistemas de valores e códigos 

sociais. Principalmente aqueles que possam 

causar dilemas éticos ou confrontos. Assim 

como uma sociedade sucede a outra, 

também a moral concreta, efetiva, se sucede 

e substitui uma à outra.  

3.1.9 RECONHECIMENTO  

Este é um item de difícil implementação, 

dependendo da empresa, implica em 

mudanças profundas nas estruturas salariais 

e comportamentais dos superiores 

hierárquicos. O mérito de um colaborador 

deve sempre ser reconhecido através de 

atitudes públicas e oportunas, de forma a 

encorajar o assumir riscos e a convivência 

com erros. Aliado ao reconhecimento perante 

todos, deve estar uma política salarial que 

saiba recompensar aqueles que mais se 

destacam.  



 

3.1.10 ORIENTAÇÃO GLOBAL  

Um grande interesse e conhecimento do 

desenvolvimento em todas as regiões e 

todas as áreas de atividade são 

indispensáveis. Não é mais possível dizer: " 

ISSO NÃO ME INTERESSA." Ou " ISSO 

NÃO ME DIZ RESPEITO."  

3.1.11 CAPACIDADE DE DECISÃO NA INCERTEZA  

O profissional precisa conviver com a 

incerteza e com mudanças mais velozes, 

mas deve estar preparado para lidar com 

elas de forma mais consistente.  

 

 

 

3.1.12 HABILIDADE DE COMUNICAÇÃO. 

O profissional eficaz tem grande habilidade 

em se comunicar dentro e fora do seu 

segmento/empresa. É frequentemente 

solicitado a agir, podendo ter que mudar de 

ideia e lidar com a reação da comunidade.  

3.1.13 HABILIDADE EM DISCERNIR  

Ele precisa discernir entre as mudanças no 

panorama global que afetaria diretamente 

suas necessidades ou empresa e as que 

terão menos relevância. 

3.1.14 DOMÍNIO DE TECNOLOGIA  

É necessária habilidade para entender o 

significado de mudanças tecnológicas, 

porque elas poderão ter impacto em todas as 

áreas, incluindo finanças, marketing, 

recursos humanos e produção.  

 

3.1.15. BOAS CONDIÇÕES FÍSICAS E EMOCIONAIS  

Lidar com um ambiente mutante vai 

inevitavelmente criar estresse. Reduzi-lo a 

níveis administráveis e conviver com ele sem 

dúvida demandar muito preparo físico e 

emocional.  

 

 

 

 

 

Figura 3 - Conhecimento mais Ação igual 

Desempenho desejado 

 

 

Fonte: Vivian Borges _ Organização Industrial 

 

Figura 4: Produtos da Engenharia de Manutenção 

 



 

 

FONTE: http://www.sai-br.com/engenharia-de-

manutencao/ 

3.2 PERFIL PROFISSIONAL - ENGENHEIRO DE 

MANUTENÇÃO HOSPITALAR 

O engenheiro hospitalar é responsável, como 

o próprio nome sugere, às atribuições que 

envolvem a engenharia com base no aspecto 

clínico. 

Dentro dos estabelecimentos de saúde, o 

engenheiro HOSPITALAR é responsável 

pelas tecnologias de saúde e por tudo que a 

elas se refere. 

Isso, evidentemente, vai depender da 

complexidade oferecida pelo hospital. 

Sempre utilizo como exemplo, a importância 

do ENGENHEIRO HOSPITALAR no 

planejamento de uma cabine para a 

manipulação dos quimioterápicos. 

O quimioterápico pode causar sérios 

problemas à saúde de quem faz a 

manipulação desse material e como fazer 

para proteger esse profissional? 

Uma das ferramentas é a obrigatoriedade de 

uma CABINE. 

Como projetar e adequar essa cabine? 

Isso é APENAS uma questão. 

Outra área de grande atuação está voltada 

aos procedimentos ligados a manutenção 

dos equipamentos (Figura 7). 

A engenharia clínica foi um dos aspectos-

chave da qualificação da assistência médica 

através da criação de novas tecnologias ou 

da melhoria das tecnologias já existentes. 

A engenharia clínica pode ser compreendida 

através da definição da função do 

profissional que a exerce. 

Conforme definição do American College of 

Clinical Engineering (ACCE), "O 

ENGENHEIRO CLÍNICO é aquele 

profissional que aplica e desenvolve os 

conhecimentos de engenharia e práticas 

gerenciais às tecnologias de saúde, para 

proporcionar uma melhoria nos cuidados 

dispensados ao paciente. 

A maioria dos hospitais do nosso sistema de 

saúde possui apenas um Engenheiro 

Eletricista, ou um Engenheiro Civil, ou 

mesmo um Arquiteto, para cuidar das 

instalações físicas ou prediais do hospital. E 

as tecnologias de saúde, os equipamentos 

médicos, bem como a resolução de 

problemas gerenciais relativos aos 

equipamentos. 

 

Figura 7 – Manutenção de um equipamento hospitalar. 



 

 

Fonte: http://www3.gehealthcare.com 

 

3.3 PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES À MANUTENÇÃO 

HOSPITALAR 

Dentro do estabelecimento de saúde, 

praticamente todas as áreas possuem 

relacionamento MULTIDISCIPLINAR com o 

pessoal do serviço de engenharia clínica. 

Essa rede de contatos exige que o 

engenheiro clínico possua outras habilidades, 

além do conhecimento técnico. 

Algumas atuações do engenheiro clínico 

dentro da instituição de saúde: 

■ Controlar o patrimônio dos equipamentos 

médico-hospitalares e seus componentes; 

■ Auxiliar na aquisição e realizar a aceitação 

das novas tecnologias; 

■ Treinar pessoal para manutenção 

(técnicos) e operação dos equipamentos 

(operadores); 

■ Indicar, elaborar e controlar os contratos de 

manutenção preventiva/corretiva; 

■ Executar a manutenção preventiva e 

corretiva dos equipamentos médico-

hospitalares, no âmbito da instituição; 

■ Controlar e acompanhar os serviços de 

manutenção executados por empresas 

externas; 

■ Estabelecer medidas de controle e 

segurança do ambiente hospitalar, no que se 

refere aos equipamentos médico-

hospitalares; 

■ Elaborar projetos de novos equipamentos, 

ou modificar os existentes, de acordo comas 

normas vigentes (pesquisa); 

■ Estabelecer rotinas para aumentar a vida 

útil dos equipamentos médico-hospitalares; 

■ Auxiliar nos projetos de informatização, 

relacionados aos equipamentos médico-

hospitalares; 

■ Implantar e controlar a QUALIDADE dos 

equipamentos de medição, inspeção e 

ensaios (ítem 4.11 da ISO-9002), referente 

aos equipamentos médico-hospitalares; 

■ Calibrar e ajustar os equipamentos médico-

hospitalares, de acordo com padrões 

reconhecidos; 

■ Efetuar a avaliação da obsolescência dos 

equipamentos médico-hospitalares, entre 

outros; 

■ Apresentar relatórios de produtividade de 

todos os aspectos envolvidos com a gerência 

e com a manutenção dos equipamentos 

médico-hospitalares - conhecidos como 

indicadores de qualidade e/ou produção. 

 



 

As tarefas deste profissional são baseadas 

em indicadores que avaliam o desempenho 

dos equipamentos: Mean Time Between 

Failure, ou tempo médio entre falhas (MTBF) 

e o Mean Time to Repare, ou tempo médio 

para reparo (MTTR).  

A avaliação destes 
indicadores é feita de forma 
sistêmica e busca conhecer a 
causa das falhas dos 
equipamentos e atualizar 
seus planos de manutenção. 
O MTBF maior e o MTTR 
menor aumentam a 
disponibilidade dos 
equipamentos para uma 
operação. (RORATO, 2011). 

 

A partir da avaliação desses dados, o 

engenheiro tem condições de elaborar uma 

matriz de criticidade dos equipamentos, que 

considera a perda de produção no caso de 

falhas de equipamentos (Figura 8); no caso 

de falha, o que afeta a qualidade; os custos 

de manutenção; o tempo de intervenção do 

equipamento; e finalmente os riscos voltados 

à saúde e meio ambiente dos equipamentos 

(Figura 9). 

A definição da criticidade 
dessa matriz é elaborada 
pelo engenheiro de 
manutenção 

(RORATO, 2011). 

 

Com a matriz consegue-se 
identificar, daquele universo 
de equipamentos, quais são 
realmente críticos para a 
operação. Faz parte das 
atribuições monitorar a todo 
tempo esses indicadores dos 
equipamentos críticos.  

(RORATO, 2011). 

 

FIGURA 8 - a curva da banheira ilustra o 

comportamento típico de um 

equipamento/componente com relação à taxa de 

falhas ao longo do tempo 

 

FONTE: KARDEC E NASCIF (2001) 

 

 

Figura 9 - RCM 

 

FONTE: KARDEC E NASCIF (2001) 

 

3.3.1 SISTEMA DE MANUTENÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 

Ao se implantar um sistema de manutenção 

de equipamentos hospitalares é 

necessário considerar a importância do 

serviço a ser executado e principalmente a 

forma de gerenciar a realização desse 

serviço. Não basta a uma equipe de 

manutenção simplesmente consertar um 

equipamento, é preciso conhecer o nível de 



 

importância do equipamento nos 

procedimentos clínicos, a que grupo ele 

pertence, estrutura, sobressalentes que 

podem ser substituídos, entre outras 

informações. 

Todos esses dados vão auxiliar o técnico na 

análise de falhas, no conhecimento da 

urgência da realização do serviço, no 

estabelecimento de uma rotina de 

manutenção preventiva e na obtenção do 

nível de confiabilidade exigido, já que uma 

manutenção hospitalar inadequada poderá 

colocar em risco a vida do paciente. 

Podemos concluir dizendo que a equipe de 

manutenção, organiza a retaguarda da 

equipe médica garantindo a segurança 

operacional dos equipamentos, sempre 

racionalizando custo e tempo, sem esquecer 

o alvo principal, o paciente. 

3.3.2 GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO 

HOSPITALAR 

Cabe ao operador algumas características 

fundamentais para a manutenção do 

equipamento são fundamentais para a 

implantação e o gerenciamento, são: 

• Os tipos e a quantidade de 

equipamentos disponíveis no serviço ou 

unidade;  

• A frequência de quebra de cada 

equipamento ou modelos de equipamentos;  

• A frequência de quebra de 

equipamentos por serviço;  

• A idade de cada equipamento;  

• A taxa de utilização por equipamento;  

• O número de pessoas autorizadas a 

operar um equipamento;  

• O número de pessoas treinadas para 

operação de um equipamento;  

• O tempo em que este equipamento 

fica ocioso durante manutenção;  

• O número de atendimentos que 

deixam de ser feitos por falta do 

equipamento;  

• Se existe a possibilidade de rearranjo 

dos equipamentos no serviço ou unidade;  

•  Se existem equipamentos de reserva 

por serviço ou unidade;  

•  A taxa de ociosidade dos 

equipamentos;  



 

• Os problemas existentes para a 

operação dos equipamentos;  

•  A média diária de atendimentos;  

• A capacidade ociosa do serviço;  

•  Os problemas e limitações existentes 

para a execução de um determinado serviço; 

• Tipo (preventiva e, ou corretiva), local 

(interna e, ou externa) e a qualidade da 

manutenção executada. 

O conjunto das informações acima é de 

grande importância para:  

• O planejamento dos recursos 

necessários para a implantação do grupo de 

manutenção;  

• A definição do perfil dos técnicos a 

serem contratados;  

• A avaliação periódica do setor de 

manutenção;  

• O estabelecimento de metas e 

cronogramas de execução de serviços de 

manutenção;  

• O tipo de manutenção a ser executada 

por grupo de equipamentos;  

• Os contratos de manutenção externos 

que devem ser mantidos;  

• A elaboração de programa de 

manutenção corretiva;  

•  A elaboração do programa de 

manutenção preventiva;  

• Os serviços que devem ser priorizados 

no atendimento de corretiva;  

• elaboração do programa de 

treinamento a ser feito por técnicos de 

manutenção;  

• A elaboração do programa de 

treinamento para os operadores de 

equipamentos. 

Contudo é possível uma substituição de 

equipamentos em virtude da quantidade de 

quebra, tempo de ociosidade, lucro cessante 

(equipamento deixa de produzir durante o 

período de manutenção) e custos de 

manutenção. 

Figura 10 – Manutenção de equipamento hospitalar. 



 

 

Fonte: mobiloc.com.br. 

 4 CONCLUSÃO 

Após o término da pesquisa constatou-se a 

importância da manutenção preventiva sobre 

dados de manutenção de equipamentos 

médico-hospitalares e da forma como é 

abordada, pois a utilização frequente dos 

equipamentos demanda um serviço maior, 

atenção e, contudo, realizar um levantamento 

de estudo como o MTTR, MTBF e MTTF, 

para análise dessa gestão.  

Por fim, a gestão de manutenção hospitalar 

exige ao operador a atenção e 

conhecimento, além da coleta e a extração 

de dados para aplicar os modelos de 

predição de custos, manutenções e 

substituições, visando facilitar a gestão 

hospitalar. 

 

5 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1. GROOVER, M. P. Introdução aos Processos de 

Fabricação. Editora LTC, 2014. 

2. KARDEC, Alan e NASCIF, Júlio Aquino. 

Manutenção: função estratégica.  Qualitymark. Rio de 

Janeiro, Ed., 2001. 

3.  KARDEC, Alan e LAFRAIA, João Ricardo. Gestão 

Estratégica e Confiabilidade. Qualitymark. Rio de 

Janeiro, ABRAMAN, 2002. 

4. LAFRAIA, João Ricardo. Manual de Confiabilidade, 

Mantenabilidade e Disponibilidade. Qualitymark. Rio 

de Janeiro, 2001. 

5. LOSEKANN, C. R. Processos de Fabricação. 

Universidade do Vale do Itajaí – Curso de Engenharia 

Industrial Mecânica.  Agosto de 2001. 

6. NEPOMUCENO, L. X. Técnicas de Manutenção 

Preditiva ? Volume 1 ? São Paulo: Editora Edgar 

Blücher Ltda, 1999. 

7. RORATO. Disponível em:  

<http://techne.pini.com.br/engenharia-

civil/176/artigo287886-

1.aspx?fb_comment_id=601638603212860_6359115#

f271eb10baaf19> Acesso em 28 de maio de 2017. 

8. SIQUEIRA, Iony Patriota.  Manutenção Centrada na 

Confiabilidade. Editora: Qualitymark, 2009. 

9. VIVIAN, Borges Martins Notas de aula do curso de 

Engenharia de Produção  -disciplina Organização 

Industrial – UERJ/Departamento de Engenharia de 

Produção, 2003/2004 

10. ZEN, Milton Augusto Galvão. Fator humano na 

manutenção. Editora: Qualitymark, 2009. 

11. ZEN, Milton Augusto Galvão - O Engenheiro de  

Manutenção– MAGZEN – artigo apresentado em Este 

artigo foi apresentado como Contribuição Técnica ao 

12.  Congresso Brasileiro de Manutenção da 

ABRAMAN, outubro de 1996, Belo Horizonte, MG 

13. ANVISA. Disponível em: 
<http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/manuais/segur
anca_hosp.pdf>.Acesso em: 28 de maio de 2017. 
 

http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/manuais/seguranca_hosp.pdf
http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/manuais/seguranca_hosp.pdf


 

ABEPRO. Disponível em: 

<http://www.abepro.org.br/biblioteca/enegep2006_tr45

0305_7384.pdf>. Acesso em 28 de maio de 2017. 

14. TECHNE. Disponível em: 

<http://techne.pini.com.br/engenharia-

civil/176/artigo287886-1.aspx>. Acesso em 28 de maio 

de 2017. 

15.CMQV. Disponível 

em:<http://www.cmqv.org/website/artigo.asp?cod=146

1&idi=1&moe=212&id=16282>.Acesso em 27 de maio 

de 2017. 

16.ENGEMAN. Disponível em: 

<http://blog.engeman.com.br/importancia-da-

manutencao-hospitalar-engem.> Acesso em 29 de 

maio de 2017. 

 

 

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.abepro.org.br/biblioteca/enegep2006_tr450305_7384.pdf
http://www.abepro.org.br/biblioteca/enegep2006_tr450305_7384.pdf
http://techne.pini.com.br/engenharia-civil/176/artigo287886-1.aspx
http://techne.pini.com.br/engenharia-civil/176/artigo287886-1.aspx

