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RESUMO

Os avanços tecnológicos aplicados aos equipamentos médicos passam por um processo
evolutivo constante no ambiente hospitalar. Atualmente, pode-se notar a diversidade de
doenças e o quanto estas evoluem rapidamente, pesando nisso, faz-se necessário a união do
conhecimento clínico ao conhecimento tecnológico, a fim de propiciar cuidados mais
assertivos e confiáveis aos pacientes. Na busca incessante pela mantenabilidade e
confiabilidade na família de equipamento médico de ultrassom, voltado ao diagnóstico
clínico, desenvolveu-se um estudo comparativo, por meio do software institucional Sistema
Ordem de Serviço, considerando os momentos anteriores à implantação da manutenção
preventiva (2013 a 2015) e posteriores a implantação da ação preventiva (2017 a 2019) no
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (HCFMRP). Diante deste
cenário que envolve a Engenharia Clínica do HCFMRP, foram utilizados indicadores de
porcentagem de conclusão do programa de manutenção preventiva, número de ordem de
serviço de manutenção corretiva, porcentagem de reparos realizados internamente,
porcentagem de reparos realizados externamente, indisponibilidade dos equipamentos advinda
da manutenção corretiva e o impacto que a manutenção preventiva trouxe quanto à realização
dos exames, para constatar a efetividade de se ter um programa de manutenção preventiva.
Diante da coleta destes dados foi possível quantificar o impacto positivo em ter um programa
de manutenção preventiva desenvolvido dentro da própria instituição.  Em suma, a
implantação da manutenção preventiva dentro do HCFMRP, na família de equipamento de
ultrassom, foi de grande importância, pois seu desenvolvimento implicou na redução das
manutenções corretivas, na diminuição da indisponibilidade do equipamento e dos custos
envolvidos de equipamento parado, na diminuição do impacto no atendimento ao público,
bem como no maior envolvimento entre usuários e equipe mantenedora, além de elucidar o
início de uma mudança cultural dentro da instituição.

Palavras-chave: Engenharia Clínica, Manutenção Preventiva. Ultrassom.
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ABSTRACT

Technological advances applied to medical equipment undergo a constant evolutionary
process in the hospital environment. Currently, it is possible to notice the diversity  of
diseases and how quickly they evolve, weighing this, it is necessary to combine Clínical
knowledge with technological knowledge, in order to provide more assertive and  reliable
care to patients. In the relentless search for maintainability and reliability in the family of
medical ultrasound equipment, aimed at Clínical diagnosis, a comparative study was
developed, using the institutional software Order of Service, considering the moments prior
to the implementation of preventive maintenance (2013 to 2015) and subsequent to the
implementation of the preventive action (2016 to 2019) at the Hospital das Clínicas of the
Ribeirão Preto Medical School (HCFMRP). In view of this scenario involving HCFMRP
Clínical Engineering, indicators of percentage of completion of the preventive maintenance
program, number of corrective maintenance work order, percentage of repairs carried out
internally, percentage of repairs carried out externally, equipment unavailability due to
corrective maintenance and the impact that preventive maintenance had on the performance
of exams, to verify the effectiveness of having a preventive maintenance program. Given the
collection of these data, it was possible to quantify the positive impact of  having  a
preventive maintenance program developed within the institution itself. In short, the
implementation of preventive maintenance within the HCFMRP, in the family of ultrasound
equipment, was extremely important, since its development implied in the reduction of
corrective maintenance, in the reduction of equipment unavailability and in the costs of
stopped equipment, in the decrease the impact on public service, as well as greater
involvement between users and the maintenance team, in addition to elucidating the
beginning of cultural change within the institution.

Keywords: Clínical Engineering, Preventive Maintenance. Ultrasound.



3

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Profissionais atrelados aos equipamentos médicos ............................................. 21
Figura 2 - Gerações da Revolução Industrial........................................................................ 30
Figura 3 - Ciclo de vida do equipamento médico................................................................. 36
Figura 4 - Representação esquemática da ferramenta 5W2H............................................... 44
Figura 5 - Checklist criado pela equipe da Seção de Bioequipamentos do HCFMRP-
USP(parte 1) ........................................................................................................................... 50

Figura 6 - Checklist criado pela equipe da Seção de Bioequipamentos do HCFMRP-
USP(parte 2) ........................................................................................................................... 51

Figura 7 - Cronograma da manutenção preventiva criado pela equipe da Seção de
Bioequipamentos do HCFMRP-USP..................................................................................... 52

Figura 8 - Ilustração das partes componentes de um equipamento de Ultrassom................. 56

Figura 9 - Ilustração de trackball antes e depois da manutenção ......................................... 57
Figura 10 - Ilustração de um teclado antes da manutenção.................................................. 57
Figura 11 - Ilustração de um processo de desmontagem do teclado .................................... 58
Figura 12 - Ilustração de limpeza do teclado durante o desenvolvimento da manutenção.. 58
Figura 13 - Ilustração do término da montagem do teclado................................................. 59
Figura 14 - Ilustração de botões apresentando sujidade antes da manutenção ..................... 59
Figura 15 - Ilustração do processo de limpeza de todos os botões do equipamento............ 60
Figura 16 - Ilustração de um comando TGC antes da manutenção....................................... 60
Figura 17 - Ilustração de um comando TGC depois da manutenção .................................... 61
Figura 18 - Ilustração de um sistema de arrefecimento antes e depois da manutenção....... 61
Figura 19 - Ilustração de uma fonte de alimentação antes e depois da manutenção............ 62
Figura 20 - Ilustração de um filtro do equipamento antes da manutenção............................ 62
Figura 21 - Ilustração de um filtro do equipamento depois da manutenção ......................... 63
Figura 22 - Ilustração de um Phantom para equipamento de ultrassom ............................... 64
Figura 23 - Ilustração da inspeção do funcionamento do transdutor .................................... 64
Figura 24 - Demonstração de um Relatório Anual de Manutenção Preventiva (parte 1) ..... 66
Figura 25 - Demonstração de um Relatório Anual de Manutenção Preventiva (parte 2) ..... 67
Figura 26 - Software Institucional “Sistema Ordem de Serviço”......................................... 74



1
0LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Aplicação da ferramenta 5W2H........................................................................... 45
Tabela 2 – Descritivo do inventário de equipamentos .......................................................... 47



1
0LISTA DE GRÁFICO

Gráfico 1 - Distribuição do ano de Incorporação de aparelhos de Ultrassom na Instituição
................................................................................................................................................ ..72

Gráfico 2 - Número total de equipamentos de ultrassom na Instituição ............................... ..73

Gráfico 3 - Distribuição do porcentual de conclusão do programa de MP ........................... ..78

Gráfico 4 - Número absoluto de ordens de manutenção corretiva em relação à família de

ultrassom................................................................................................................................. ..79

Gráfico 5 - Distribuição do número de Manutenção corretiva versus Manutenção Preventiva

.............................................................................................................................................. 80

Gráfico 6 - Manutenção corretiva versus número de equipamentos .................................... ..80

Gráfico 7 - Manutenção corretiva interna versus Manutenção corretiva externa ................ ..82

Gráfico 8 - Indisponibilidade em (dias) do equipamento ultrassom proveniente da MC .... ..83

Gráfico 9 - Números absolutos de exames de ultrassom realizados por ano no HCFMRP-USP

................................................................................................................................................ ..84

Gráfico 10 - Comparativo do número de exames ultrassonográficos efetuados e de exames

que poderiam ser realizados com base na manutenção preventiva ....................................... ..85



1
0LISTA DE ABREVIATURAS

 HCFMRP - Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto.
 ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
 INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia.
 CEC - Centro de Engenharia Clínica.
 MP - Manutenção preventiva.
 MC - Manutenção corretiva.
 EAS - Equipamentos Assistenciais a Saúde.
 DICOM - Digital Imaging and Communications in Medicine.
 PACS - Picture Archiving and Communication System.



1
0SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO............................................................................................................ 14

2. ENGENHARIA CLÍNICA: uma contextualização ....................................................... 18
2.1 ANO 2005: O INÍCIO DE UMA NOVA ERA........................................... 25

3. A MANUTENÇÃO: EMBASAMENTOS PARA UMA APLICAÇÃO PRÁTICA............. 28
3.1 TIPOS DE MANUTENÇÕES................................................................... 31

3.1.1 MANUTENÇÃO CORRETIVA......................................... 32
3.1.2 MANUTENÇÃO PREVENTIVA....................................... 34
3.1.3 MANUTENÇÃO PREDITIVA........................................... 38

4 MANUTENÇÃO PREVENTIVA: um novo paradigma de uma Instituição Pública ... 40
4.1 INVENTÁRIO........................................................................................... 46
4.2 BENCHMARKING....................................................................................47
4.3 CHECKLIST ..............................................................................................49
4.4 CRONOGRAMA .......................................................................................52
4.5 RASTREABILIDADE ...............................................................................53

5 A MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO HCFMRP: SEU DESENVOLVIMENTO.....54
5.1 ACÃO EDUCATIVA: ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO........................ 64

6 OBJETIVOS ...................................................................................................................68
6.1 OBJETIVO GERAL...................................................................................69
6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS .................................................................... 69

7 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS ...................................................................70
7.1 LOCAL DO ESTUDO................................................................................71
7.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA DO ESTUDO .............................................72
7.3 ANÁLISES DOS DADOS .........................................................................73
7.4 ASPECTOS ÉTICOS .................................................................................74

8 RESULTADO E DISCUSSÃO...................................................................................... 76

9 CONCLUSÃO............................................................................................................... 87

10 REFERÊNCIAS .............................................................................................................90

11 ANEXOS....................................................................................................................... 96



14

___________________1. INTRODUÇÃO



15

O uso da tecnologia se faz cada vez mais presente nos processos dentro de uma

Unidade Assistencial de Saúde, seja no momento de receber o paciente, durante seu

atendimento, no acesso ao histórico clínico, na utilização dos equipamentos durante os

exames e procedimentos, no controle de medicamentos ou ainda na rastreabilidade dos

processos que envolvem o corpo clínico na busca incessante pelo dinamismo, segurança e

diminuição dos custos dentro da área hospitalar.

Quanto à tecnologia voltada aos equipamentos médicos, é possível compreender todo

o processo evolutivo que está acontecendo dentro da própria área médica, mudança que faz

parte de uma transição de uma medicina convencional, conhecida pela ausência de recursos

tecnológicos, para uma medicina moderna, propiciada pela nova maneira de enxergar o uso da

tecnologia atrelada ao auxílio ao diagnóstico médico.

No início da implantação da medicina, identificar uma enfermidade e acompanhar

sua evolução representava um desafio para a equipe clínica, uma vez que eram poucos os

recursos disponíveis para a época, e, quando presentes não passavam de instrumentos básicos.

Instrumentos, que embora simples, foram sinônimos de uma tecnologia aplicada na época,

contribuindo para a evolução tecnológica que temos hoje.

Graças à presença e à evolução da eletrônica e da mecânica, a medicina pôde contar

com novos mecanismos de atuação e desvendar novas ferramentas e maneiras de cura,

evoluindo desde a formação de novos profissionais até a capacitação e à aplicação dos

diversos processos que se encontram dentro de uma unidade de saúde envolvendo o paciente.

Tal evolução, observada nos equipamentos médicos, representou uma busca incessante no

mercado hospitalar, fazendo com que as empresas fabricantes buscassem novas tendências,

independentemente da especialidade clínica, visando à cura das diversas doenças existentes

dentro do espaço geográfico brasileiro e mundial.

Desta forma, as tecnologias disponibilizadas se fizeram presentes em uma das áreas

que mais participa deste processo evolutivo, a área da medicina diagnóstica, conhecida por ser

um “conglomerado de especialidades direcionadas à realização de exames complementares no

auxílio ao diagnóstico” (CAMPANA, FARO, GONZALES, 2009, p. 296). Nesse sentido,

todas as ramificações da medicina diagnóstica são de extrema importância e contribuem na

recuperação de maneira assertiva e ágil do tratamento de diversas doenças. Dentre tais

ramificações, a que está em constante ascendência é a da medicina por imagem, que se utiliza

de diversos equipamentos, caracterizados cada um com sua especificidade de trabalho, dentre
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eles o Raio-X, a Ressonância Magnética, o Tomógrafo Computadorizado, o Mamógrafo, o

Ultrassom, entre outros. Estes equipamentos compõem o parque tecnológico do Hospital das

Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (HCFMRP), onde este trabalho de

mestrado foi desenvolvido. Instituição que tem uma infraestrutura de 179.027,94m2 de área

construída, 815 leitos, 6.032 profissionais, que anualmente realizam aproximadamente

722.513 consultas e 497.186 exames especializados/procedimentos (HCFMRP-USP, 2018),

tornando-se cada vez mais reconhecida em territórios nacional e internacional pela prestação

de serviço à saúde, proporcionando à população tratamentos de alta complexidade a nível

ambulatorial e com fins de diagnóstico.

De modo a interpretar e identificar a importância da manutenção preventiva

desenvolvida dentro da instituição, este trabalho acompanhou um dos setores que contribui

para que este ideal seja concretizado, a Seção de Bioequipamentos. Setor constituído pelo

Centro Engenharia Clínica e que tem por escopo o desenvolvimento das manutenções no

parque de equipamento médico, ou seja, pelas ações corretivas e preventivas.

Nesse sentido, visando pontuar os benefícios advindos da manutenção preventiva

foram observados os impactos em se ter uma equipe técnica interna, desenvolvendo a

manutenção preventiva em ultrassom dentro de uma instituição de saúde de alta complexidade

e de porte especial. Para isso, ressalta-se a importância do ultrassom dentro da área médica e

dos diagnósticos por imagens, bem como a necessidade de expandir os serviços que seu uso

pode oferecer à instituição.

Sendo assim, promover ações de manutenção preventiva em aparelhos de ultrassom

dentro de um hospital de alta complexidade, como o HCFMRP, representou um marco,

originado de um projeto piloto, iniciado em 2016 em um dos setores que utilizam este

equipamento na instituição, o Centro Reprodução Humana. Mesmo diante de uma iniciativa

recente, foi possível constatar melhorias, como a mudança cultural associada à ação

preventiva, as economias advindas das manutenções preventivas e seus impactos, bem como a

interpretação da dicotomia: manutenção corretiva versus manutenção preventiva.

O segundo capítulo deste trabalho apresentará uma contextualização sobre o

surgimento da Engenharia Clínica, desde sua implantação no Brasil, perpassando pelos

avanços sofridos desde sua origem, a importância desse setor dentro de uma unidade

assistencial de saúde até chegar a sua implantação no HCFMRP. O terceiro capítulo explanará

o surgimento da manutenção, os tipos mais comuns e as definições de manutenção corretiva,
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manutenção preventiva e manutenção preditiva. O quarto capítulo desta dissertação

descreverá a importância em se desenvolver um programa de manutenção preventiva dentro

da própria instituição, além de todos os passos adotados para sua realização na família de

equipamentos de ultrassom, tais como: inventário, benchmarking, checklist, cronograma,

etapas da manutenção e a elaboração da ação educativa.

Por fim, serão apresentadas as conclusões obtidas, por meio dos indicadores

utilizados no trabalho, sendo eles: porcentagem de conclusão do programa de manutenção

preventiva, número de ordem de serviço de manutenção corretiva, porcentagem de reparos

realizados internamente, porcentagem de reparos realizados externamente, indisponibilidade

dos equipamentos advinda da manutenção corretiva e o impacto que a manutenção preventiva

trouxe quanto à realização dos exames, tendo como análise a comparação dos anos que

antecedem o desenvolvimento da manutenção preventiva e pós-implantação deste programa.
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________________2. ENGENHARIA CLÍNICA: uma contextualização
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O setor da Engenharia Clínica, aos poucos, está se tornando cada vez mais notório e

fundamental dentro das unidades de saúde, por trazer grandes contribuições no que diz

respeito ao uso da tecnologia atrelada aos equipamentos médicos, pois a área está voltada para

o desenvolvimento, de “atividades baseadas nos conhecimentos de engenharia e de

gerenciamento aplicadas às tecnologias de saúde” (SOUZA; MILAGRE; SOARES, 2012, p.

327). Este termo começou a ganhar visibilidade nos Estados Unidos, na cidade de St. Louis,

“na década de 1940, quando foi ministrado o curso de manutenção de equipamentos médicos

pelas Forças Armadas Norte Americanas. Posteriormente, este curso foi realizado em Denver

no Estado do Colorado dando início aos primórdios da engenharia clínica” (GORDON, 1990,

p. 112).

Vale ressaltar que muitos foram os avanços sofridos na época para consolidar esta

profissão nos Estados Unidos, inúmeros eram os desafios, que iam desde a implantação da

tecnologia, da manutenção, do suporte técnico aos alardes de mortes advindas por choques

elétricos promovidos por equipamentos. Tais problemas traziam muita vulnerabilidade no

setor da saúde, desta forma, houve a necessidade de um olhar mais crítico para as tecnologias

daquele momento, resultando em uma profunda análise na própria construção dos

equipamentos médicos. Esta necessidade gerada aqueceu o mercado e propiciou contratações

imediatas de engenheiros eletroeletrônicos e biomédicos. Sendo assim, os Estados Unidos

começou a difundir a necessidade desta nova profissão, pois na

década de 70, Thomas Hargest, o primeiro Engenheiro Clínico certificado da
história, e César Cárceres criaram o termo Engenheiro Clínico, para denominar o
engenheiro responsável pelo gerenciamento de equipamentos de um hospital, em
funções como consertos, treinamento de usuários, verificação de segurança,
desempenho e especificação técnica (GORDON, 1990, p. 112).

Segundo Bronzino (2006), o engenheiro clínico passou a ser o responsável por todas

as etapas relacionadas aos equipamentos médicos. Já no Brasil, somente na década de 80,

evidenciou-se a necessidade em se ter um profissional voltado à manutenção dos

equipamentos médicos. Todavia, o que chamava a atenção não eram os riscos que os

equipamentos poderiam apresentar, mas a quantidade de equipamentos parados por falta de

manutenção, pois de “20-40% de todos os equipamentos de saúde existentes no Brasil não

estavam funcionando por falta de conserto, peças de reposição, suprimentos ou até instalação”

(WANG; CALIL,1991, p. 129, tradução nossa).
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No início da década de 90, “seis engenheiros brasileiros foram treinados na primeira

oficina avançada de Engenharia Clínica em Washington, D.C.” (BRITO, 2004, p. 69, tradução

nossa), ainda em 1991, movida pela necessidade que encontrava o cenário de equipamentos

médicos, foi implementada a Faculdade de Tecnologia da Saúde (Healthcare Technology

College), um curso superior com duração de três anos, com o objetivo de formar profissionais

nomeados como ‘Tecnólogos em Saúde’. Posteriormente,

Entre 1993 e 1995, foram instituídos cursos anuais de especialização em
engenharia clínica, financiados pelo Ministério da Saúde, com carga horária de
1935 horas [...] implantados nas universidades UNICAMP (Campinas-SP), USP
(São Paulo-SP), UFPa (João Pessoa-PB) e UFRS (Porto Alegre-RS) destinados
a engenheiros elétricos que quisessem trabalhar em hospitais (RAMIREZ;
CALIL, 2000, p. 30).

Um pouco mais adiante, requisitos como segurança e desempenho se tornaram

imprescindíveis no parque de equipamentos médicos. Alguns começaram a ser impostos e

exigidos para a fabricação dos equipamentos, originando assim as normas NBR IEC 601-1,

NBR IEC 601-2, textos normativos e ensaios com a finalidade de avaliar todo o processo de

fabricação. Com tais desenvolvimentos, criaram-se ainda as portarias, os órgãos reguladores,

como a ANVISA (Agencia Nacional de Vigilância Sanitária), o órgão creditador como o

INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) e, por fim, cursos de

graduação, pós-graduação e especialização. Desde então, a área da Engenharia Clínica no

Brasil não parou de ser impulsionada e tomou suas características próprias. Tornou-se

promissora por seu mercado dinâmico, incentivando o surgimento de diversas fabricantes,

empresas representantes, prestadores de serviços e a formação de equipes de Engenharia

Clínica dentro das instituições de Saúde.

Quanto à formação de uma equipe dentro de uma Engenharia Clínica, é possível

afirmar que é de grande importância reunir vários profissionais com diversas formações,

propiciando a cada um o compartilhamento de seu conhecimento para que juntos alcancem a

missão destinada, o suporte técnico ao usuário. Formação esta constituída por engenheiros,

tecnólogos em bioequipamentos, administradores, técnicos em mecânica, eletrônica,

mecatrônica, eletrotécnica, oficiais administrativos e enfermeiros. O motivo dessa

multidisciplinaridade na área médica se dá pelo amplo campo de atuação e pela complexidade

encontrada. Além disso, o profissional denominado Engenheiro Clínico, deve ter como perfil

de trabalho o dinamismo, a flexibilidade e a comunicação, requisitos extremamente
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necessários, pois além de se responsabilizar pelo parque de equipamento, envolve-se com

muitos profissionais atrelados ao uso da tecnologia, conforme a (figura 1).

Figura 1- Profissionais atrelados aos equipamentos médicos

Fonte: Bronzino (2004, p. 4).

Segundo Goodman, (1989) “o Engenheiro Clínico é o profissional que auxilia a

utilização tecnológica, trazendo às unidades de saúde um melhor aproveitamento dos

instrumentos, experiências e um nível de educação continuada elevada”. Com base em sua

importância, podem-se notar as diversas frentes de atuação deste profissional, sendo elas: a

compra, a manutenção e a gestão do parque de equipamentos médicos. Lembrando que cada

instituição, seja ela pública ou privada, possui suas características próprias.

De acordo com a Associação Brasileira de Engenharia Clínica (ABECLIN) as

principais atribuições para um profissional de Engenharia Clínica são: dirigir, gerenciar,

coordenar e orientar tecnicamente os serviços de Engenharia Clínica, dentre eles:

 Promover estudos, coletar dados, desenvolver protocolos de pesquisa e

ensaios clínicos, planejar e especificar tecnicamente os equipamentos de

saúde.
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 Realizar estudos de viabilidade técnica e econômica no âmbito da Engenharia

Clínica sobre os equipamentos de saúde.

 Propor políticas, planos, programas, diretrizes, regulamentos e procedimentos

para manter os equipamentos de saúde seguros para uso nos pacientes.

 Assessorar o planejamento, seleção, dimensionamento e especificação para

aquisição de equipamentos de saúde, inclusive com respeito aos custos.

 Avaliar os contratos de aquisição e de serviços referentes aos equipamentos

de saúde.

 Avaliar a especificação e aquisição de equipamentos de apoio e médico-

assistenciais.

 Realizar a Avaliação de Tecnologia em Saúde.

 Planejar e desenvolver a implantação de técnicas relativas ao gerenciamento,

usabilidade e controle de riscos associados a equipamentos de saúde.

 Analisar riscos, acidentes e falhas, investigando causas, propondo medidas

preventivas e corretivas, promovendo a tecnovigilância dos equipamentos de

saúde.

 Conduzir equipe técnica de instalação, montagem, reparo, manutenção dos

equipamentos de saúde.

 Estudar as condições dos ambientes das instalações e dos equipamentos de

saúde, com vistas à segurança dos pacientes.

 Vistoriar, desenvolver programas, avaliar, arbitrar, emitir parecer, laudos

técnicos e indicar medidas e controle sobre a aquisição, recebimento,

instalação, armazenamento, uso, intervenção técnica, realizar perícias,

desativação e descarte dos equipamentos de saúde, caracterizando as

atividades e operações.

 Assessorar os engenheiros de outras modalidades nos projetos de instalação

de equipamentos de saúde.

 Desenvolver e elaborar programas destinados à manutenção corretiva,

preventiva e calibração dos equipamentos de saúde, incluindo os ensaios de

segurança e desempenho.
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 Desenvolver, elaborar e promover o treinamento específico da área de

Engenharia Clínica e assessorar a elaboração de programas de treinamento

geral.

 Participar dos processos de integração dos equipamentos de saúde com a rede

de tecnologia da informação e comunicação.

 Desenvolvimento de sistemas de infraestrutura para ambientes de sistemas de

saúde não tradicionais e áreas de catástrofes.

Nesse sentido, é de grande relevância que compreendamos as definições postuladas e a

importância em se ter uma equipe atuante de Engenharia Clínica dentro das unidades de

Saúde, uma vez que foram inúmeros os avanços conquistados desde o seu surgimento, até a

evolução apresentada nas últimas décadas. Ao mesmo tempo, se levarmos em consideração as

bases já estabelecidas pelos pioneiros americanos na área da Engenharia Clínica, podemos

notar o quanto estamos atrasados no que diz respeito ao seu desenvolvimento, pois é possível

perceber as dificuldades encontradas, tanto na ausência de informação no que diz respeito à

performance das diversas famílias de equipamentos, quanto mudança cultural.

Esta falta de informação se dá pela ausência de programas como o da Avaliação de

Tecnologia em Saúde, que consiste em acompanhar as tecnologias existentes dentro da

instituição, compreendendo todas as fases que envolvem um equipamento médico, seja ela na

inovação, incorporação, utilização e obsolescência, além de compreender a existência de

outras tecnologias mais avançadas para mesma família de equipamento, disponibilizadas no

mercado de equipamentos médicos.

Supridas tais carências, a inserção de olhares mais apurados e direcionados para as

necessidades da instituição possibilitará uma nova visão quanto à aquisição de novos

equipamentos, para que as tecnologias adquiridas tenham melhores aproveitamentos dos

recursos disponíveis, tendo em vista não apenas a necessidade médica atual, mais as futuras

ampliações da prestação serviço oferecidas para a população.

A mantenabilidade dos equipamentos médicos está em evolução constante nas

instituições de saúde, o que antes era difundida apenas com a manutenção corretiva,

atualmente a manutenção preventiva é que está ganhando destaque, centrada na

confiabilidade. Tal modalidade começou a ser implantada para aumentar o ciclo de vida do

equipamento, diminuir a indisponibilidade, buscar maior exatidão em sua utilização e redução

de custos. Essa visão é facilmente encontrada nos setores industriais e no ramo da aviação,
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onde esses fundamentos são aplicados visando reduzir e evitar as possíveis falhas que podem

surgir e acarretar futuros danos e prejuízos. Desta maneira, é possível compreendermos a

importância em ter uma equipe técnica qualificada e engajada na mudança cultural, que

propiciará a conquista de níveis de segurança, mantenabilidade e exatidão na composição da

“complexa trama de atos, procedimentos, fluxos, rotinas, saberes” (FEUERWERKER;

CECÍLIO, 2007, p. 967) envolvendo os equipamentos médicos.

Neste sentido, é importante que a Engenharia Clínica se coloque na posição de

questionar, buscando as melhores oportunidades de tecnologia e novos conceitos de

aplicabilidade da manutenção, promovendo uma mudança cultural quanto aos aspectos que

hoje são impostos. A necessidade em ter um programa de manutenção preventiva surge por

exigências dos órgãos fiscalizadores como a Vigilância Sanitária e por normas reguladoras

vigentes como a (RDC 15), com isso a ação de prevenir se torna apenas um objetivo

secundário, diferente do que acontece em outros países, em que a manutenção preventiva e

outros tipos de manutenção são aplicados para ter maior rastreabilidade, segurança, economia

e aumento da vida útil da tecnologia.

Por mais que seja mencionada a importância dos diferentes tipos de manutenção, ainda

a que mais se sobressai em diversas unidades assistenciais de saúde no Brasil é a manutenção

corretiva, conceito que aos poucos está sendo reformulado em algumas instituições. Esta

mudança conceitual traz inúmeros benefícios e uma nova maneira de compreender as

melhorias futuras que envolvem o parque de equipamento médico. A implementação

fundamentada na obtenção de grandes benefícios e a busca de maior autonomia por um setor

de Engenharia Clínica permitem o surgimento de diversas frentes de trabalho envolvendo os

equipamentos que participam deste programa de manutenção preventiva, tais como:

 Maior domínio técnico dos recursos disponibilizados pelo equipamento;

 Maior envolvimento com os usuários;

 Maior expertise quando ocorre uma ação corretiva;

 Aumento dos recursos para ampliar o desenvolvimento da ação de prevenir e

aumento das informações e características físicas da tecnologia.

A característica da equipe de Engenharia Clínica é de caráter investigativo, tendo

como diferencial a disponibilidade exclusiva para desempenhar tais ações e acompanhar

diariamente o desempenho do parque de equipamentos médicos, proporcionando ao corpo

clínico maior respaldo durante sua aplicação. Este caráter investigativo faz com que exista
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uma ampliação dos conceitos de mantenabilidade da tecnologia, ação que gera mais

objetividade e assertividade no momento em que há a correção de falhas e maior respaldo

com as empresas fabricantes. Por meio desses conceitos, podemos observar o crescimento

pelo qual o setor da Engenharia Clínica atravessa no cenário nacional e mundial, podendo

vislumbrar o quanto ainda pode se desenvolver para acompanhar as novas tendências

tecnológicas presentes no parque de equipamento médico.

2.1- ANO 2005: O INÍCIO DE UMA NOVAERA

Nas últimas décadas inúmeras foram as transformações que ocorreram dentro da área

hospitalar, tendo como necessidade a versatilidade das instituições de saúde para acompanhar

tais tendências, que compreendem:

 o surgimento de novas doenças;

 pesquisas para a criação de novos protocolos;

 maior aprimoramento dos setores na busca de assertividade nas tomadas de

decisões.

No setor da Engenharia Clínica não poderia ser diferente, uma vez que possui como

participação a gestão e a manutenção das diversas tecnologias presentes nos equipamentos

médicos, utilizados nos cuidados com o paciente.

Diante da necessidade observada no ano de 2005, iniciou-se a implantação da

Engenharia Clínica em um dos Hospitais Públicos de Alta complexidade e Universitário do

território brasileiro, o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da

Universidade de São Paulo (HCFMRP-USP). Por meio da portaria nº 18/97 de 19/02/1997

ocorreu a criação do Centro de Engenharia e Manutenção de Bioequipamentos. No entanto,

por mais que se tenha iniciado as atividades no ano de 1997, foi a partir de 2003 que se

desenvolveu um plano estratégico com aplicação de modernos conceitos de gestão

administrativa, a fim de se definir metas e serviços a serem realizados, em 2004 ocorreu a

“elaboração de uma proposta clara e objetiva de modificações e implantações de novos

setores e serviços, bem como rotinas e fluxos de trabalho a serem desenvolvidos pela equipe e

também o novo organograma”.
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Somente em 2005, ocorreu a implantação e implementação de todo o planejamento

proposto e consolidou-se definitivamente como uma área importante para a Instituição. Desde

então, muitos foram os desafios e inúmeras foram as conquistas que o setor enfrentou desde

sua implantação até os dias atuais no cenário da saúde pública. Atualmente, no HCFMRP-

USP Campus, o Centro de Engenharia Clínica (CEC) contempla os seguintes setores:

Coordenação, Gerência, Apoio Administrativo, Oficina de Precisão e Seção de

Bioequipamentos, vale ressaltar que cada um desses setores é responsável por seu escopo de

trabalho, visando sempre as missões, os valores e os objetivos da CEC.

Para apresentar a importância da CEC na Instituição será elucidado o envolvimento

de cada setor com suas aplicações no parque de equipamento médico dentro do HCFMRP -

USP. O primeiro deste é a Coordenação, onde se encontra uma equipe destinada a apresentar

as diretrizes da EC e avaliar o desempenho das funções estabelecidas pelo restante dos

setores. A Gerência possui como escopo a gestão dos contratos existentes representados pelos

equipamentos de alta complexidade e laboratoriais, como: ressonância magnética, tomógrafo,

acelerador linear etc; e o acompanhamento de empresas externas que foram contratadas para

realizar um serviço ofertado e a elaboração de pareceres técnicos, na qual, remete a uma

ampla pesquisa de mercado desenvolvida sob um processo de compra existente.

O setor de Apoio Administrativo é lugar em que é desenvolvida toda parte

burocrática, quando há a necessidade do acionamento das empresas externas.  Isto porque, por

se tratar de uma instituição pública, processos internos ocorrem para obter maior

rastreabilidade dos fatores externos, envolvendo o equipamento médico, tais como:

solicitação de orçamentos, aprovação do mesmo, contato para retirada do equipamento na

instituição ou acionamento da empresa para que seja realizada a manutenção internamente e,

por fim, o faturamento do serviço finalizado. A Seção de Bioequipamentos, onde este trabalho

de mestrado foi desenvolvido, tem como escopo realizar o suporte técnico aos usuários que

utilizam as tecnologias aplicadas nos equipamentos médicos, para a compreensão de todas as

funções disponíveis e esclarecimento de dúvidas de utilização. Também atua na elucidação:

 Das aplicações disponíveis pela tecnologia;

 No desenvolvimento de ações corretivas nas diversas famílias de

equipamentos encontradas na instituição;
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 Na efetivação do primeiro atendimento nos equipamentos de alta

complexidade, para que seja possível agilidade e objetividade por meio das

empresas externas contratadas;

 No desenvolvimento de programas de manutenção preventivas e de avaliação

quanto a performance de algumas famílias de equipamento médicos.

No setor Oficina de Precisão são realizadas manutenções corretivas voltadas a

equipamentos médicos que possuem como atividade principal os aspectos mecânicos e as

manutenções nos instrumentais cirúrgicos. Com isso, pode-se concluir que diante deste

cenário de contribuição da multidisciplinaridade do conhecimento por meio das diversas

formações advindas dos profissionais que se encontram neste setor é possível alcançar os

preceitos da instituição, que é de

planejamento de aquisição de novas tecnologias, redução de número de quebras,
minimização dos custos de manutenção, aumento de disponibilidade e durabilidade
dos equipamentos, além de benefícios indiretos que trazem tranquilidade, confiança
aos médicos, gestores da instituição e segurança aos pacientes. (HCFMRP-USP,
2020).

Estes são alguns dos setores que compreende o Centro de Engenharia Clínica no

HCFMRP-USP indispensáveis ao suporte tecnológico aplicado aos cuidados ao paciente.



28

3. A MANUTENÇÃO: EMBASAMENTOS PARA UMA APLICAÇÃO PRÁTICA
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O termo manutenção ganhou espaço de maneira notória em um dos acontecimentos

que marcaram a história da humanidade, a Revolução Industrial. Este movimento possuiu três

marcos que ecoam até hoje no processo evolutivo da manutenção. O primeiro deles ocorreu,

segundo Ariza (1988), com as máquinas têxteis, no século XVI, movido pela fonte de energia

explorada na época, o carvão mineral. Em seguida, originou-se à maquinofatura, caracterizada

pelo início da mecanização na produção industrial. Moubray (1992, p. 2) considera que dos

“anos de 1930 até a segunda guerra mundial, a indústria não era altamente mecanizada e,

portanto, o tempo ocioso não era substancial, assim muitos gerentes tinham a ideia de que a

prevenção de falhas de equipamentos não era prioritária”.

Na Segunda Revolução Industrial por meio das descobertas de novas fontes de

energia, como o petróleo e a eletricidade, surgiram equipamentos mais complexos e com

tecnologias embarcadas, bem como a criação de novas formas de transporte, sendo eles: a

automobilística, aviação e ferroviária. Esses avanços acarretaram em grandes conquistas para

a época: o aumento da mecanização industrial, a elevação das exigências quanto à

produtividade e à necessidade de ter equipamentos nas linhas de produção mais confiáveis e

com maior disponibilidade para atingir os objetivos impostos. Com isso, passou-se a ser

utilizados “os sistemas de planejamento e controle de manutenção, assim como a busca por

meios com a finalidade de aumentar a vida útil dos itens físicos” (KARDEC e NASCIF,

2009).

Assim, diante de todos estes acontecimentos uma nova maneira de compreender a

manutenção passou a ser implantada, surgindo então a manutenção preventiva (MP), ação que

é caracterizada por ser executada em “intervalos pré-determinados” [...] e destinada a reduzir a

probabilidade de falha ou a degradação do funcionamento de um item” (LUCATELLI, 1998,

p. 141).

Nakajima (1989, p. 11) destaca que, “a partir de 1951, tem início a prática de

manutenção preventiva, em 1954 surge à manutenção do sistema produtivo (MSP) e em 1957

a manutenção corretiva com incorporação de melhorias (MM)”, foram os destaques para as

épocas. Ainda no segundo movimento da revolução industrial, houve um forte impacto trazido

pelo fim da segunda guerra mundial, pois a “tolerância com atrasos diminuiu e a exigência de

produtividade aumentou, em razão, sobretudo, das pressões originadas da guerra”

(MOUBRAY, 1997). Sendo assim, ocorreu um “forte aumento da mecanização devido à

redução do contingente de mão de obra industrial e à ascendente demanda por todo o tipo de
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produtos [...] evidenciando assim “a necessidade de maior disponibilidade dos equipamentos”

(ROSA, 2016, p. 23).

A terceira fase da Revolução Industrial, iniciada aproximadamente no ano de 1960 e

muito presente nos dias atuais, traz consigo grandes transformações que compreendem desde

as fontes renováveis de energia, livres de poluentes e seu baixo custo até a caracterização dos

avanços tecnológicos substanciam em diversas áreas, tais como: robótica, biotecnologia,

genética e informática.

Estas contribuições revelaram um novo olhar no que diz respeito à mantenabilidade

dos equipamentos nas linhas de produção industrial, pois a manutenção passou por grandes

transformações na busca incessante do aumento da produtividade e na consequente

diminuição dos índices de máquinas paradas. De acordo com Moubray (1992, p. 2-3), “a partir

da metade dos anos 70, a indústria colecionou grandes mudanças de processos”. Tais

processos trouxeram traços significativos vivenciados no parque de equipamentos industriais,

presentes tanto na criação quanto na comercialização de seus respectivos produtos.

Moubray (1992, p. 5) resume a evolução da manutenção em três gerações, como

mostra a figura abaixo:

Figura 2 - Gerações da Revolução Industrial

Fonte: Moubray (1992, p. 5)

Desde então, o termo manutenção não parou de ser explorado e analisado, não

somente nos ambientes industriais, como também em diversos ramos que necessitam destes
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cuidados no processo de produção e de mantenabilidade. O termo manutenção ganhou

notoriedade por sua importância e trouxe junto a ele inúmeras definições de órgãos e autores

que a descrevem. Segundo Pallerosi (2007, p. 1), o termo manutenção é a “combinação de

todas as ações técnicas e administrativas, incluindo as de supervisão, destinadas a manter ou

recolocar um item em um estado no qual possa desempenhar uma função requerida”.

Para Pinto e Xavier (1999, p. 12) é manter a “disponibilidade da função dos

equipamentos e instalações de modo a atender o processo produtivo, e a preservação do meio

ambiente, com confiabilidade, segurança e custos adequados”. Nesse sentido, à medida que

aumentava as exigências dentro das indústrias vivenciadas pelos reflexos da revolução, se

elevava a maneira com que era vista a manutenção, uma vez que houve a compreensão de que

se os equipamentos/máquinas tivessem grandes intervalos de indisponibilidade providos por

falhas, ocorreriam inúmeras perdas, e isso implicaria no aparecimento de diversos custos.

Custos que aos poucos foram analisados e identificados, não apenas pela baixa produtividade

ou tempo de mão de obra parada, como o de recolocar o equipamento para desempenhar sua

respectiva função.

Essa transformação pode ser facilmente notada, conforme mostra a figura 2, uma vez

que nas décadas de 40 e 50 a manutenção era vista apenas como correção das falhas, nas

décadas de 60 e 70 iniciou-se os cuidados relacionados à prevenção e o processo de corrigir

não era mais o objetivo principal da manutenção, nos anos posteriores, de 1980 até os dias

atuais, foi criado diversos tipos de manutenção dentre elas a manutenção preditiva, bem

como, várias ferramentas contendo indicadores de qualidade, a fim de auxiliar na tomada de

decisão.

3.1 - TIPOS DE MANUTENÇÃO

Por se tratar de uma ação indispensável, a manutenção ganhou várias classificações,

em que cada uma delas carrega uma particularidade e uma importância, citaremos algumas

das definições encontradas na literatura. Para Kardec e Lafraia (2002, p. 27), existem seis

tipos básicos de manutenção: Corretiva não planejada, Corretiva planejada, Preventiva,

Preditiva, Detectiva e Engenharia de Manutenção. Para Ramirez, Caldas & Santos (2002),

classificam os tipos de manutenção em: manutenção corretiva, manutenção preventiva
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(subdividida em sistemática ou programada, condicional e preditiva), manutenção de

melhorias e manutenção proativa.

3.1.1 - MANUTENÇÃO CORRETIVA

Esta manutenção é a mais antiga dentre todas, ela teve sua origem na primeira guerra

mundial e tomou grandes proporções a partir da Revolução Industrial, se faz presente quando

ocorre uma pane, promovida por alguma falha ou avaria apresentada pelo equipamento. Para

Ramirez, Caldas & Santos (2002), é a “manutenção feita para restabelecer um sistema

técnico, bem ou um serviço cujo desempenho tenha sofrido uma queda depois de ter saído de

um estado específico”, acarretando em grandes impactos negativos por ser uma ação não

planejada.

Para Otani e Machado (2008, p. 3) a “manutenção corretiva é a atuação para correção

de falha ou do desempenho menor que o esperado”, mesmo caracterizada pelo não

planejamento este tipo de manutenção exige uma estruturação, dentre elas: mão de obra

qualificada, peças de reposição e manuais técnicos. Para que seja possível concluir com êxito

a ação, esses fatores contribuem para gastos inesperados e desnecessários. Resultando, em um

“grande estoque de peças sobressalentes, em insegurança e paradas caras, inconvenientes e

demoradas, além do desconhecimento do estado técnico do sistema” (GOUWS & GOUWS,

1997 Apud LUCATELLI, 1998, p. 41).

Quando a maior parte da manutenção da empresa se baseia na corretiva não-

planejada, o departamento de manutenção é refém dos equipamentos, sendo comandado por

eles, e não o contrário, como deveria acontecer. Neste contexto, o desempenho empresarial da

Organização perde muita competitividade (KARDEC e NASCIF, 2009). Neste sentido, Xenos

(1998, p. 34) ressalva que mesmo que “um aspecto fundamental, mesmo no caso

da manutenção corretiva, é se esforçar para identificar precisamente as causas fundamentais

da falha e bloqueá-las, a fim de evitar sua reincidência”. Diante disso, a ação de corrigir

também é compreendida como:

Todo o trabalho de manutenção realizado em máquinas  que  estejam  em  falha, para
sanar esta falha. A manutenção corretiva pode ser planejada ou não  planejada. Se a
manutenção corretiva deve ser feita imediatamente, porque graves consequências
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poderão sobrevir, então poderá ser chamada de manutenção corretiva de emergência.
(BRANCO FILHO, 1996).

De acordo com Otani & Machado, (2008, p. 3-4) a manutenção corretiva não-

planejada é a:

correção da falha de maneira aleatória, ou seja, é a correção da falha ou desempenho
menor que o esperado após a ocorrência do fato. Esse tipo de manutenção implica
em altos custos, pois, causa perdas de produção e, em conseqüência, os danos aos
equipamentos é maior” e a manutenção corretiva planejada “é a correção que se faz
em função de um acompanhamento preditivo, detectivo ou até mesmo pela decisão
gerencial de se operar até ocorrer à falha [...], indica que tudo o que é planejado,
tende a ficar mais barato, mais seguro e mais rápido.(OTANI& MACHADO, 2008,
p. 3-4)

A presença das falhas é objeto principal que movimenta o ato de corrigir, pois

segundo Blache & Shristava (1994) existem vários modos e classificações, sendo essas:

 Falha intermitente - Aquelas que resultam na falta de funcionamento do

equipamento durante um pequeno intervalo de tempo, podendo o

equipamento retornar ao seu estado de operação imediatamente a ocorrência

da falha.

 Falha extendidas - Aquelas que provocam a inoperância do equipamento, ou

seja, o equipamento deixa de funcionar e somente retoma seu funcionamento

após um reparo ou substituição de algum item ou componente (MC). Esta

pode ser dividida em:

 Falha completa – que causam a perda completa da função do equipamento.

Ainda podem ser classificadas em: Falha repentina - aquelas que não podem

ser previstas em teste e inspeção; Falha gradual - aquelas que podem ser

previstas em testes e inspeções, sendo observado o desempenho dos

equipamentos com relação aos seus parâmetros de projeto. Falha parcial - que

causam a perda parcial das funções do equipamento.

É de grande importância o entendimento de que a manutenção corretiva foi a ação de

implantação que movimentou o mundo inteiro e chamou a atenção para os cuidados

necessários para que fosse possível o surgimento de outras manutenções, permitindo uma

maior rastreabilidade de todos os processos existentes na atualidade. A aplicação da

manutenção corretiva no contexto industrial foi muito presente nas décadas de 40 a 50. Este
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tipo de manutenção era a única disponível para a época e com o passar do tempo deu origem a

outras abordagens como a de prevenir. De acordo com WANG & CALIL, ( 1991, p. 129,

tradução nossa) “estima-se que 20 – 40 % de todos os equipamentos de saúde existentes no

Brasil não estão funcionando por falta de serviço, peças ou suprimentos, ou porque não foram

instalados”.

Este cenário perdurou por anos e carrega vários traços até hoje, sendo assim é

possível notar que:

o parque de equipamentos existentes no Brasil é relativamente antigo, tendo
aproximadamente 50% do seu universo com mais de 20 anos de uso. O Ministério
da Saúde estima que cerca de 40% dos equipamentos Médicos- hospitalares
encontram-se inoperantes ou operando precariamente e que 60 a 80% das quebras
são devido a erros de operação ou mau uso, o que acarreta um aumento de 20 a 30%
nos custos de manutenção (BRASIL, 2000).

Diferentemente de outros países, a área hospitalar utilizou durante anos somente o

recurso da ação de corrigir, uma vez que o conceito predominante era apenas recolocar um

determinado equipamento para uso após uma falha, e não a aplicação de outros tipos de

manutenção envolvendo o parque de equipamentos médicos. Cultura que, aos poucos, está se

reinventando para acompanhar as exigências necessárias, a fim de propiciar maior segurança e

aumento da vida útil de um equipamento médico. Ação imprescindível, pois caso não haja

esta mudança, quando um equipamento apresentar deficiência, implicará no:

baixo aproveitamento dos mesmos, pois ao não conseguirem manter o rendimento
ideal durante a vida útil para a qual foram projetados, são desativados precocemente,
prejudicando a produtividade [...] aumentando custos devido à necessidade da
aquisição de novos equipamentos. A partir do momento em que haja uma gestão de
manutenção planejada, os recursos serão otimizados e utilizados com maior
eficiência (DONAS, 2004, p.5).

No entanto, “na maioria dos hospitais, os serviços de manutenção não são vistos

como sendo de vital importância [...] muitos administradores não veem o cuidado com o

equipamento médico e a segurança que o mesmo é capaz de oferecer ao paciente como

prioridades gerenciais” (BRASIL, 2002).

3.1.2 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA
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A ação de prevenir implantou-se a partir da Segunda Guerra Mundial, pela busca da

confiabilidade e diminuição das probabilidades de falhas em aviões, trazendo assim um novo

conceito, o da disponibilidade. Conceito que foi embasado nas falhas da época, acarretando

em peças substituídas com uma determinada periodicidade. De acordo com a literatura, a

definição de manutenção preventiva é a “manutenção efetuada em intervalos

predeterminados, ou de acordo com critérios prescritos, destinados a reduzir a probabilidade

de falha ou a degradação do funcionamento de um item” (ABNT, 1994).

O Emergency Care Research Institute (ECRI) definiu como “procedimentos

periódicos com a intenção de minimizar o risco de falha e de garantir a operação desejada”

[ECRI, 1995]. De acordo com Lafraia (2001) é “um conjunto de procedimentos que procura

reter o sistema em estado operacional ou disponível através da prevenção da ocorrência de

falhas”. Para Branco Filho, (1996):

é todo o serviço de manutenção realizado em máquinas que não estejam em falha,
estando com isso em condições operacionais, ou em estado de defeito.  Existe dentro
deste tipo de manutenção, desta atividade, a manutenção sistemática que é prestada a
intervalos regulares (quilômetros, horas de funcionamento, ciclos de operação, etc.),
a inspeção, a preditiva, as atividades de lubrificação, etc

De acordo com Santos (2009) os principais objetivos da manutenção preventiva

aplicada aos equipamentos hospitalares são:

- Reduzir ao máximo o número de avarias dos equipamentos, e consequentemente o
aumento da confiabilidade e disponibilidade dos equipamentos;
- Preparar antecipadamente os recursos para tornar as intervenções mais econômicas
e eficazes;
- Equilibrar a carga de trabalho de manutenção;
- Compatibilizar as intervenções com o programa de fabrica ou de serviço dos
equipamentos;
- Diminuição do número total de intervenções corretivas, diminuindo o custo da
manutenção corretiva;
- Diminuição do número de intervenções corretivas em momentos inoportunos como
por exemplo, durante períodos críticos de utilização do equipamento.
- Aquisição de informações acerca da confiabilidade e disponibilidade operacional
do equipamento (SANTOS, 2009)

De acordo com Cabral (2009), “um equipamento bem mantido dura 30% a 40% mais

do que um equipamento mal mantido” isto mostra que as ações preventivas são positivas para

o ciclo de vida útil da tecnologia e se esta for planejada e bem executada reduzirá,

“significativamente a indisponibilidade e aumenta o rendimento dos equipamentos”
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(CABRAL, 2009). Por meio desta importante ação, começou a ser analisado todo o ciclo de

vida de um determinado equipamento, dando “início a realização de revisões de acordo com o

histórico de falhas e experiência dos mantenedores, sendo realizada em tempos fixos”

(GERAGHTY, 1996; ALBORNOZ, 2000). Estes mantenedores acabam agregando um

acúmulo de conhecimento técnico inenarrável, em que além da execução da ação, estudo

prévio e uma maior atenção na elaboração deste tipo de manutenção são desenvolvidos,

possibilitando a análise de quaisquer hipóteses de futuras falhas que poderão surgir.

Esta expertise propicia ainda benefícios e agilidade nas manutenções corretivas, uma

vez que a equipe mantenedora agregou maior domínio no equipamento, tanto em

conhecimentos técnicos quanto operacionais. Com isso, a implantação de ações, como a da

manutenção preventiva, visa maior rastreabilidade durante todo o ciclo de vida do

equipamento, proporcionando maior utilização da tecnologia dentro do ambiente hospitalar.

Este acompanhamento tecnológico representa o quão a tecnologia aplicada esta

desempenhando sua requerida função, estando diretamente conectada com assertividade nos

diversos procedimentos ligados aos equipamentos, e na maior segurança aos profissionais que

necessitam destes para identificar, acompanhar e tratar as enfermidades nos pacientes. A

ilustração do gráfico abaixo mostra todas as fases do ciclo de vida de um equipamento médico

e a importância das equipes mantenedoras.

Figura 3 - Ciclo de vida do equipamento médico

Fonte: Sônego (2007, p.10)
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Dentro do ciclo de vida de um equipamento médico são encontradas diversas etapas,

caracterizadas por seu desenvolvimento e por sua utilização. Na primeira etapa são

compreendidos os processos que envolvem um projeto: a inovação, a elaboração, a criação de

um protótipo, as correções e, por fim, a incorporação de toda tecnologia aplicada dentro do

equipamento médico no mercado hospitalar. Na segunda etapa os aspectos de utilização

desta tecnologia são envolvidos, compreendendo o período em que estes equipamentos são

absorvidos pelas instituições de saúde, tendo por finalidade o atendimento ao público que

necessita desta prestação de serviço. O cenário de utilização tecnológica acarreta em diversas

frentes fundamentais, tais como: a instalação, treinamentos, o desenvolvimento das ações

corretivas, preventivas e a rastreabilidade dos custos gerados durante esta utilização.

Desta forma, a existência ou a criação de planos elaborados de um programa de

manutenção preventiva dentro da instituição é de suma relevância para que o equipamento

esteja à disposição dos profissionais de saúde, resultando em um maior aproveitamento da

tecnologia disponível e um distanciamento do período de obsolescência.

A obsolescência é caracterizada por diversos fatores, dentre eles:

 Não possuir condições para desempenhar suas funções;

 Apresentar custos elevados obtidos durante todo seu ciclo de vida;

 A escassez de falta de peças originais disponibilizadas pelas fabricantes, bem

como a falta do fornecimento de mão de obra para realizar estas

substituições.

Sendo assim, é primordial que se entenda quais requisitos de mantenabilidade são

essenciais para elevar o ciclo de vida de uma tecnologia. De acordo com Calil e Teixeira

(1998), as manutenções preventivas devem seguir um programa segundo as recomendações

do fabricante e normas técnicas que garantem que os procedimentos realizados são os mais

completos e que variam o mínimo possível entre cada intervenção. Assim sendo, estas

manutenções devem seguir um conjunto de etapas simples, mas suficientemente específicas

tais como:

 Inspeção visual e mecânica: ocorre uma verificação geral do equipamento

quer a nível externo como interno, em que são inspecionadas respectivamente

a integridade do equipamento em si e dos seus componentes, sendo também

efetuados testes iniciais do equipamento para averiguar se existe necessidade

de troca/ajuste de peças;
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 Limpeza e lubrificação: esta etapa é usualmente realizada após a realização

da inspeção do equipamento em que devem ser seguidos os procedimentos

indicados pelo fabricante e devem ser utilizados os produtos de limpeza

específicos e adequados ao local a aplicar para que a limpeza seja eficaz;

 Calibração e ajuste: tem como objetivo verificar os indicadores que o

equipamento disponibiliza seguindo as normas padrão certificadas fornecidas

pelo fabricante, garantindo assim que as leituras efetuadas pelos profissionais

de saúde não levantem dúvidas. Esta etapa é especialmente relevante para

equipamentos de suporte de vida, visto que caso os valores indicados pelo

equipamento não estejam de acordo com as medidas de referência e com a

gama de erro tolerável, deve ser efetuado o ajuste do equipamento tornando o

seu desempenho confiável;

 Testes de desempenho e segurança: conjunto de testes realizados que

permitem averiguar o correto funcionamento do equipamento. Tal etapa deve

ser realizada unicamente após a realização das etapas acima descritas de

forma a não comprometer a precisão e a segurança quer para o utilizador do

equipamento, quer para o paciente.

Cabe então à equipe mantenedora aplicar cautelosamente as etapas que mais se

adéquam às características das famílias dos equipamentos que estejam passando pelo processo

de prevenção, levando em consideração a disponibilidade da tecnologia que é observada pela

“redução de paradas e consequentemente redução de custos, melhoria do atendimento à

operação, redução do número de acidentes e falhas em diagnósticos” (LINS, 2009, p. 17).

Assim, a mantenabilidade, “capacidade de um item ser mantido ou recolocado em condições

de executar suas funções durante a sua vida útil e a um custo mínimo” (TAVARES, 1996) e

confiabilidade, “probabilidade de um item executar uma função predeterminada por um

período de tempo específico e sob condições apropriadas” (ALMEIDA; SOUZA, 2001),

podem ser desempenhadas com rigor e atuarem em prol da instituição, propiciando maior

benfeitoria ao usuário.

3.1.3 - MANUTENÇÃO PREDITIVA
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A manutenção preditiva permite garantir uma qualidade de serviço desejada, com base

na aplicação sistemática de técnicas de análise, utilizando-se de meios de supervisão

centralizados ou de amostragem (ABNT, 1994). Consiste no “monitoramento de um conjunto

de atividades capaz de acompanhar os parâmetros de desempenho dos equipamentos de

acordo com suas características de projeto” (XAVIER, 2000; BRANCO FILHO, 2000). Este

tipo de manutenção tem por objetivo antecipar as falhas por meio de um histórico de defeitos.

Segundo Nepomuceno, (1989):

para essa antecipação, inspeções e diagnósticos são realizados baseados nas
irregularidades encontradas, buscando identificar e quantificar a origem desses
desvios dos padrões estabelecidos em projeto e apontar a gravidade do defeito
localizado, sendo capaz de realizar uma programação para correção de tais
irregularidades.(NEPOMUCENO, 1989)

Segundo British Standard1 (2001), é a manutenção baseada em condição determinada

por meio de resultados observados em análises e avaliações de parâmetros significativos da

degradação de um item, já para Kardec & Nascif, (2009), representa “a atuação realizada com

base em modificação de parâmetro de condição ou desempenho, cujo acompanhamento

obedece a uma sistemática”. Para Pereira (2009) “a manutenção preditiva se caracteriza pelo

acompanhamento do desempenho dos equipamentos, através de métodos com análises de

dados que são fornecidos nos monitoramentos e inspeções realizados em períodos pré-

determinados. Já para Mirshawka (1991):

os maiores benefícios desta manutenção, consistem em: prevenir as falhas com
antecedência suficiente para que os equipamentos sejam desativados  em segurança,
assim, os riscos de acidentes e interrupções do sistema produtivo são reduzidos,
outro benefício é a redução dos prazos e custos de manutenção, que são permitidos
pelo conhecimento antecipado das falhas a serem reparadas; e a melhoria nas
condições de operação dos equipamentos, obtendo menor desgaste, maior
rendimento e produtividade.(MIRSHAWKA, 1991)

Em suma, vale ressaltar que a manutenção preventiva e a manutenção preditiva

possuem propósitos diferentes, pois a ação preditiva é baseada nas estatísticas de utilização da

família de equipamento, ou seja, propicia à equipe mantenedora encontrar a falha ainda em

estagio inicial e identificar a severidade desta, já na manutenção preventiva o objetivo é

diminui a probabilidade de falha no respectivo equipamento.

1 British Standard - Órgão de Normatização Nacional do Reino Unido
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______4. MANUTENÇÃO PREVENTIVA: um novo paradigma de uma Instituição Pública
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Desde a implantação do Sistema Único de Saúde (SUS) em 1988, foram inúmeras as

melhorias realizadas e os diversos desafios encontrados, visando sempre a assistência à saúde

de toda a população do território brasileiro na busca incessante pela universalidade, igualdade

e integralidade, por meio de sua abrangência, três frentes estruturantes auxiliaram e ao mesmo

tempo nortearam “seu funcionamento de forma efetiva, são eles: as tecnologias em saúde, os

recursos humanos e a gestão dos processos de trabalho”(BRASIL, 2016, p. 20). As

tecnologias em saúde são compreendidas por abrangerem “medicamentos, equipamentos e

procedimentos técnicos, sistemas organizacionais, informacionais, educacionais e de suporte,

e programas e protocolos assistenciais por meio dos quais a atenção e os cuidados com a

saúde são prestados à população” (BRASIL, 2005). Dessa forma, o Ministério da Saúde

(2016, p. 20), afirma que

é praticamente impossível visualizar o atendimento à saúde da população sem a
utilização de algumas dessas tecnologias, mesmo quando a perspectiva está na
atenção primária, por meio dos programas de assistência  médica  domiciliar,  como
o Programa de Saúde da Família (PSF) ou pelas  Unidades  Básicas  de  Saúde
(UBS) onde estão contemplados os equipamentos médico-assistenciais de baixa
complexidade, mas que são indispensáveis para os procedimentos clínicos. (Brasil,
2016, p. 20)

É de relevância o entendimento da utilização dos equipamentos no contexto da saúde

na atualidade, o uso da tecnologia passou por uma grande transição, deixando de ser “um

artefato adjuvante nesse processo, sendo agora uma ferramenta compulsória para o alcance de

uma eficiente assistência ao cuidado do paciente” (BRASIL, 2016, p. 20). Por mais que se

entenda a importância da tecnologia disponibilizada nos equipamentos médicos, “sabe-se que

dentre os tipos de manutenção supracitados, a manutenção corretiva é a mais antiga e a

predominantemente utilizada em qualquer EAS” (SMITH, 1993) mesmo não sendo a ideal,

por propiciar processos mais dispendiosos advindos da manutenção corretiva que podem ser

superiores em relação à manutenção periódica, além de deixar o equipamento indisponível

por longos períodos.

Outro aspecto negativo é que “a manutenção corretiva ocorre de maneira não

planejada, ocasionando falhas inesperadas” (DONAS, 2004, p. 18). Segundo o Comitê

Brasileiro de Certificação em Engenharia Clínica (CBCEC):

aproximadamente 85% dos equipamentos biomédicos do país funcionam fora das
exigências mínimas dos fabricantes; 30% dos equipamentos estão
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sucateadodevido a compras mal realizadas; 96% dos equipamentos nunca sofreram
manutenções preventivas.

Este cenário traz consigo vários reflexos que são conduzidos desde os primórdios da

saúde em território brasileiro até as mudanças definidas quanto a mantenabilidade de um

equipamento médico e os impactos que a ausência destes trazem para o atendimento ao

público. Esta ausência potencializou a ação de corrigir, não havendo espaço para o

gerenciamento e para a coleta de evidencias apresentadas com o ciclo de vida do

equipamento.

Atualmente, é possível notar uma mobilização envolvendo a mudança cultural quanto

aos conceitos de manutenção preventiva, como uma vereda para o despertar desta necessidade

surgida de duas maneiras: a primeira aplicada quando uma instituição de saúde pretende

pleitear os níveis de acreditação hospitalar.

A segunda por exigências advindas de órgãos fiscalizadores como a Vigilância

Sanitária, que desenvolve um trabalho de fiscalização dos fluxos e processos existentes dentro

de uma unidade de saúde, acarretando no desenvolvimento de maior rastreabilidade dos

cuidados oferecidos para o paciente, bem como todos os processos que englobam a atividade

fim. De acordo com Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), a acreditação

hospitalar é

constituída de um sistema de avaliação e certificação de qualidade de serviços de
saúde através de um processo voluntário, periódico e reservado. Trata-se de um
processo de avaliação de instituições prestadoras de serviços na área de saúde para
verificação do cumprimento de requisitos criados para aperfeiçoar a segurança e
qualidade no cuidado. Esse processo busca estimular uma melhoria contínua e
sustentada dos processos nas instituições de saúde, através do emprego de padrões e
de metas nacionais e internacionais de segurança do paciente. (EBSERH, 2020)

Estes dois processos estão movimentando as instituições de saúde visando um maior

controle e uma maior promoção de boas práticas nos processos hospitalares, objetivando

alguns benefícios como a segurança para os pacientes e profissionais, a qualidade da

assistência e o monitoramento do fluxo de trabalho.

Vale ressaltar que a segurança para os pacientes se caracteriza por um serviço de

acreditação adquirido pela instituição com o objetivo de que seja realizada uma ampla análise

de todos os processos internos definidos e efetuados, não se configurando como uma

exigência. Nesse sentido, caso a instituição esteja dentro dos padrões de criticidade, ela recebe
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uma titulação de boas práticas quanto à oferta de serviço voltado à saúde.  No que diz respeito

à qualidade da assistência é representada pela fiscalização realizada por órgãos brasileiros

como o da Vigilância Sanitária, na qual desempenha o papel de analisar e pontuar as

inconformidades encontradas nos fluxos existentes dentro da instituição de saúde.

Pensando neste cenário, e priorizando a qualidade ofertada quanto aos cuidados com o

paciente, a Seção de Bioequipamentos, setor que compõem o Centro de Engenharia Clínica do

HCFMRP-USP, decidiu desenvolver um trabalho interno com a proposta de promover à

instituição uma mudança cultural no que diz respeito à manutenção preventiva em

equipamentos médicos. Com isso, elucidou vários objetivos e questionamentos a serem

esclarecidos quanto à manutenção preventiva, dentre eles: a maneira como era oferecida a

manutenção pelas empresas contratadas, a cobrança exigida pela própria equipe, o motivo

pela qual ela era solicitada e, por fim, como era interpretada esta ação pelo usuário final.

Como dito anteriormente, de maneira geral, nas diversas instituições de saúde

culturalmente a ação de corrigir sempre predominou e fez com que existisse um grande

distanciamento da ação de prevenir, pois quando aplicado este conceito de manutenção era

apenas para cumprir uma exigência imposta, seja por uma norma brasileira vigente ou por

uma visita do órgão fiscalizador.

Em resumo, a necessidade em adquirir um serviço de tal importância foi ofuscada pela

obrigatoriedade em ter documentos que comprovassem a execução da atividade, ou seja, se

tornou mais relevante os recursos visuais como relatório, checklist e etiquetas

disponibilizadas pelas empresas, do que a maneira como era desenvolvida, elaborada e

executada a manutenção preventiva.

Por meio deste compromisso com a instituição, a Seção de Bioequipamentos começou

a elaborar estratégias de implantação da ação de prevenir, pautando-se em desenvolver um

programa de manutenção, bem como de executá-la pela equipe, constituída por três

profissionais com a formação em: Engenharia Eletrônica, Tecnólogo em Bioequipamentos e

Técnico em Eletrônica. Para iniciar e nortear a elaboração deste programa de manutenção

preventiva utilizou-se a ferramenta de qualidade (5W2H), visto ser possível concretizar, trazer

maior clareza e estruturação para que se chegasse ao objetivo proposto pela equipe.

De acordo com Franklin (2006), “a ferramenta 5W2H é entendida como um plano de

ação, ou seja, resultado de um planejamento como forma de orientação de ações que deverão

ser executadas e implementadas, sendo uma forma de acompanhamento do
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desenvolvimento do estabelecido na etapa de planejamento”. Para Behr (2008) esta

ferramenta é "uma maneira de estruturarmos o pensamento de uma forma bem organizada e

materializada antes de implantarmos alguma solução do negócio” [...] “são instrumentos para

identificar oportunidades de melhoria e auxiliar na mensuração e apresentação de resultados,

visando apoio à tomada de decisão por parte do gestor do processo”, estes instrumentos são

perguntas que necessariamente serão analisadas e se transformará em objeto norteador da

implantação de qualquer planejamento. Em suma, conceito 5W2H é relacionado a sete

perguntas a serem respondidas, conforme mostra figura abaixo.

Figura 4 - Representação esquemática da ferramenta 5W2H

Fonte: https://www.jreng.net/post/2019/08/02/a-ferramenta-de-gest%C3%A3o-5w2h

De acordo com Lima (2007), as seguintes perguntas devem ser respondidas

detalhadamente, de forma a oferecer a maior segurança possível, durante a etapa de

implantação das soluções consideradas:

What - o que deve ser feito – a ação/solução para implantação;
Why – porque/para que deve ser feita – a justificativa para implantação da solução;
Who – quem deve fazer – o responsável pela implantação;
When – quando – prazo/prioridades para implantação;
Where – onde – que área/lugar/processo a solução será implantada;
How – como deve ser feita – as atividades a serem cumpridas para a implantação;
How much – quanto custa – estimativa de investimento necessário para a
implantação. (LIMA, 2007)
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A partir de então, a Seção de Bioequipamentos iniciou a estruturação da implantação

do programa de manutenção preventiva utilizando esta ferramenta de qualidade, caracterizada

por sua clareza e objetividade, oportunizando a equipe uma descrição das intenções que

visavam alcançar. A tabela abaixo elucida as respostas obtidas para este conjunto de

perguntas que foram aplicadas antes da implantação do programa de manutenção.

Tabela 1 - Aplicação da ferramenta 5W2H

WHAT
O que será feito? (Etapas)

A implantação de um programa de manutenção
preventiva utilizando a família de equipamentos de

Ultrassom.
WHY

Porque deve ser feita?
(Justificativa)

Devido ao elevado número de quebras e avarias.

WHO
Quem realizará?

(Responsabilidade)

A implantação e a desenvolvimento da manutenção
será realizada pela própria equipe da Seção de

Bioequipamentos.
WHEM

Quando deverá ser
executada? (Tempo)

Com periodicidade de 12 meses.

WHERE
Onde será executada?

(Local)

A equipe executará a atividade dentro do próprio
setor. O Centro de Reprodução Humana será o local

escolhido inicialmente para esta implantação,
contemplando depois toda a instituição que possui

esta família de equipamento.
HOW

Como deve ser feita?
(Método)

Será realizado o inventário da família em estudo,
quanto à execução da manutenção será utilizada os
requisitos indicados pelo fabricante e pelo usuário

que contém o equipamento.
HOW MUCH
Quanto custará a

implantação? (Custo)

Inicialmente esta questão não será aprofundada, pois
a diminuição das corretivas resultaria em maior

economia com abertura de chamado para as empresas
fabricantes.

Fonte: Tabela disponibilizada pela equipe da Seção de Bioequipamentos

Desta maneira, esta ferramenta de qualidade propiciou à equipe da Seção de

Bioequipamentos maior clareza e concretização do objetivo proposto, dando origem a várias

etapas, tais como: inventário da família de ultrassom, utilização de conceitos de

benchmarking, criação de cronogramas de execução do serviço a ofertar, elaboração de

controles utilizando programas do Office, desenvolvimento de todo o plano de manutenção e,

por fim, a criação de um relatório que chegasse ao usuário como ação educativa, tendo como

propósito consolidar a implantação da manutenção preventiva.
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4.1 - INVENTÁRIO

A primeira etapa para a implantação da manutenção preventiva no estabelecimento é o

“cadastramento dos equipamentos, contendo informações sobre localização, data de

aquisição, identificação, regime de operação e tempo de utilização” (RAMIREZ; 1996,

SILVA, 2000). É de grande importância a identificação da codificação existente no

equipamento, pois sua presença possibilita á equipe mantenedora,

identificar o serviço ao qual o equipamento pertence, o número de equipamentos de
um mesmo tipo existentes na unidade, as datas de compra de um determinado grupo
de equipamentos, a quantidade e o tipo de equipamentos comprados em um dado
ano, (CALIL e TEIXEIRA, 1998, p.8).

A partir de então a Seção de Bioequipamentos introduziu em 2016 a criação de um

inventário utilizando os equipamentos de ultrassom existentes dentro do HCFMRP. Como não

existia nenhum controle desta família de equipamento, inicialmente foi desenvolvida uma

pesquisa utilizando o Software institucional Sistema Ordem de Serviço, para que fosse

possível identificar e quantificar estes equipamentos.

Com a pesquisa foi possível identificar todos os equipamentos pertencentes à família

de ultrassom e obter informações quanto ao número de patrimônio, a identificação do bem

ativo, ano de incorporação, marca, modelo e a localização do mesmo. A coleta de dados

possibilitou à equipe um levantamento prévio dos equipamentos existentes, comprovado pela

pesquisa em campo realizada pela equipe mantenedora, a fim de constatar se cada

equipamento indicado constava no setor apresentado pelo Sistema Ordem de Serviço.

O levantamento e sua posterior comprovação permitiram saber ao certo quantos

equipamentos de ultrassom o hospital dispõe o local em que se encontra, o estado de

conservação e obter o primeiro contato com os usuários que os utilizam. Para a equipe

mantenedora foi de suma importância este momento, pois foram identificados equipamentos

que não estavam presentes na análise e, por meio de um contato direto com o usuário,

elucidou-se a importância do trabalho a desenvolver, a fim de que todos pudessem

compreender o impacto que o mesmo traria a eles. Após a coleta de todas as informações, foi

executada a transposição dos dados para o programa Excel, visando padronizar o inventário

dos equipamentos, catalogando cada equipamento com os seguintes dados: patrimônio, marca,
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modelo, data de incorporação, setor que o equipamento estava locado, nome do responsável

do setor, ramal e email.

A tabela 2 apresenta o desenvolvimento do inventário, explana parte do levantamento

e do controle realizado na família de ultrassom do HCFMRP, no período que compreende os

anos de 2013 a 2019.

Tabela 2 - Descritivo do inventário de equipamentos

Fonte: Tabela disponibilizada pela equipe da Seção de Bioequipamentos

A elaboração deste controle de equipamentos foi de grande relevância para a equipe

mantenedora, pois, por meio desta ação, oportunizou-se maior familiaridade com as diversas

marcas encontradas, tais como: G.E, Philips, Siemens, Samsung e Micromax, apresentados

por seus diversos modelos. Em virtude dos benefícios trazidos pelo inventário, foi possível

quantificar o número de 35 ultrassons existentes no HCFMRP-USP, distribuídos nos

seguintes setores: Reprodução Humana, Cardiologia, Ultrassonografia, Ambulatório, Clínica

Civil, Centro de Terapia Intensiva Adulto, HC Criança e Centro Cirúrgico. Por meio da

identificação do parque de equipamento, houve a possibilidade da aplicação de conceitos de

benchmarking, acarretando na criação de um plano estratégico de manutenção tendo como

referências as marcas encontradas.

4.2 - BENCHMARKING
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Para a American Productivity & Quality Center (APQC) o benchmarking é definido

“como uma técnica que visa comparar uma organização com outra(s), de forma a retirar

algumas lições e idéias relativamente ao modo de melhorar determinados

indicadores/práticas/processos” (APQC, 2015).

De acordo com Spendolini (1993, p. 10), o benchmarking pode ser definido como “um

processo contínuo e sistemático para avaliar produtos, serviços e processo de trabalho de

organizações que são reconhecidas como representantes das melhores práticas, com a

finalidade de melhoria organizacional”. Para Stapenhurst (2009) “o benchmark, de forma

genérica, pode ser definido como um conjunto de atividades utilizadas para comparar

produtos, serviços e processos de trabalho, a fim de identificar, adaptar e adotar práticas para

melhorar o desempenho”.

Sendo assim, a equipe da Seção de Bioequipamentos iniciou uma pesquisa na área

hospitalar, para compreender o serviço que era ofertado à manutenção preventiva dos

equipamentos de ultrassom para que pudesse adaptar as necessidades a nível institucional. A

primeira ação tomada foi contatar outras instituições de saúde, para interpretar a existência de

um programa preventivo e como o este era desenvolvido. Em suma, os cenários que a equipe

mantenedora encontrou nas diversas instituições que contatou foram:

 Instituições que eram adeptas a manutenção preventiva - encontrou-se duas

maneiras de execução do serviço, a primeira era por contratação das empresas

fabricantes e a segunda desenvolvida pela própria equipe mantenedora.

 Instituições que não possuíam a ação de prevenir - adotou-se apenas medidas

corretivas quando necessárias nos equipamentos de ultrassom.

A Seção de Bioequipamentos do HCFMRP-USP se aprofundou no modelo das

instituições que desenvolviam a manutenção preventiva pela própria equipe mantenedora,

para obter maior conhecimento do serviço que era ofertado e compreender as principais etapas

adotadas. Algumas instituições apresentaram como entraves na aplicação da manutenção, a

ausência de equipamentos de backup e o subdimensionamento de equipamentos referente ao

fluxo de atendimento, em suma, o intervalo adotado para a execução da manutenção era

reduzido, fator que impedia a equipe mantenedora de se aprofundar nos cuidados com o

equipamento.

Nas instituições em que o serviço de manutenção preventiva era contratado ao

fabricante do equipamento foi possível perceber que o desenvolvimento da ação acarretava
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em uma inspeção superficial em alguns pontos, tais como: limpeza, contato com o usuário

final e a elaboração de documentos mais esclarecedores para o usuário, mas, em contra

partida por se tratarem de empresas fabricantes, algumas ferramentas são de acesso exclusivo,

ação que não auxilia no diagnóstico e na rastreabilidade dos defeitos ocorridos.

A partir de então, a Seção de Bioequipamentos adotou algumas veredas por meio das

experiências de outras instituições, adaptando e ampliando-as à realidade institucional para as

etapas do programa de manutenção preventiva que se propunha a realizar. A aplicação do

benchmarking mostrou à equipe, a importância em implantar e realizar a manutenção

preventiva dentro da própria instituição, pelos seguintes fatores:

 Oferta mais atenta e detalhada do equipamento e de sua tecnologia;

 Facilidade no planejamento quanto à execução da atividade;

 Compreensão das dificuldades dos usuários;

 Maior disponibilidade e recursos para realizar tal ação;

 Acompanhamento e funcionamento dos equipamentos, transdutores e o

surgimento das necessidades do corpo clínico.

4.3 - CHECKLIST

As informações coletadas por meio do benchmarking possibilitaram à equipe da Seção

de Bioequipamentos o entendimento das etapas relevantes, que quando adotadas trariam

grandes benefícios à família de equipamento de ultrassom. Ainda com um olhar na

implantação, a equipe mantenedora optou pela criação de um checklist tendo como referência

os defeitos mais recorrentes nesta família. Por meio da experiência da equipe e de sua rotina

de trabalho, foi possível reconhecer estes defeitos e as ações corretivas necessárias para que o

equipamento voltasse a desenvolver a função requerida, dentre as avarias as que acorriam

com maior frequência eram:

 Presença de interferência na imagem;

 Problemas quanto à exportação de exames;

 Equipamento apresentando lentidão em suas funções;

 Software corrompido;

 Perda de presets quando reinstalado o software;
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 Avarias quanto ao gabinete externo, botões, monitor, rodas, teclado, track

ball e cabo de ecg;

 Transdutor com ruptura em seu cabo, imagem apresentando interferência,

conector oxidado e película protetora danificada.

Tendo como base estas avarias, foi elaborado um checklist com a finalidade de criar

uma sequência lógica de manutenção, por se tratar de uma ação preventiva o intuito era

impactar diretamente na diminuição destas ações voltadas a correção. As figuras 5 e 6

apresentam o checklist criado pela equipe mantenedora.

Figura 5 - Checklist criado pela equipe da Seção de Bioequipamentos do HCFMRP-USP
(parte 1)

Fonte: Documento disponibilizado pela Equipe de Bioquipamentos
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Figura 6 - Checklist criado pela equipe da Seção de Bioequipamentos do HCFMRP-
USP (parte 2)

Fonte: Documento disponibilizado pela equipe da Seção de Bioequipamentos

A partir deste momento, a equipe técnica passou a analisar e a coletar algumas

informações úteis para que fosse possível ter maior domínio do equipamento tanto da parte

técnica, de utilização quanto das necessidades do usuário. Vale ressaltar que este

conhecimento foi se consolidando, por meio da expertise da equipe e pelo aprimoramento

contínuo da busca constante, tanto na parte técnica quanto na de utilização operacional.

Esta busca incessante pelo conhecimento possibilitou à equipe um maior domínio da

informação, tais como a função de cada tecla; os comandos disponíveis sejam por uma tecla

de atalho ou pelos modos de exportação de exames; as práticas de limpeza, os cuidados com

os transdutores e a relevância do diagnóstico realizado pelo equipamento, disponibilizando
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assim, maior segurança para a equipe clínica e ao paciente que necessita do diagnóstico

médico.

4.4 - CRONOGRAMA

Foi desenvolvido um cronograma de manutenção junto ao usuário, para que as partes

ficassem alinhadas quanto à indisponibilidade do equipamento, e também tendo em vista o

não comprometimento dos serviços oferecidos aos pacientes.

Depois de alinhadas as respectivas datas para a execução da manutenção preventiva,

foram entregues materiais de apoio ao usuário, que continham as informações deste

cronograma, com intuito de reforçar as datas nas quais os equipamentos estariam ausentes nos

setores, lembrando-os de que se ocorresse qualquer imprevisto por parte da equipe

mantenedora, quanto ao setor de origem do equipamento está data seria reavaliada. Na figura

7 é apresentado parte do cronograma disponibilizado aos setores que utilizam o equipamento.

Figura 7 - Cronograma da manutenção preventiva criado pela equipe da Seção de
Bioequipamentos do HCFMRP-USP

Fonte: Documento disponibilizado pela equipe da Seção de Bioequipamentos.

Fonte: Documento disponibilizado pela Seção de Bioequipamentos
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4.5 - RASTREABILIDADE

Pensando em um maior controle na manutenção preventiva, a equipe da Seção de

Bioequipamentos desenvolveu uma tabela utilizando o programa Excel com a seguinte

finalidade, quando a manutenção estivesse em andamento possibilitaria ao profissional que

estaria a desenvolvendo, coletar as informações por meio do checklist e armazená-las dentro

desta base de dados.

O acesso a essas informações trouxe maior acessibilidade e dinamismo a favor da

equipe mantenedora, propiciando maior rastreabilidade quanto ao: número de série, marca,

modelo, centro de custo vinculado ao equipamento, data e hora da retirada e devolução do

equipamento ao setor de origem por meio do programa de manutenção preventiva, data e hora

do início e fim da execução da manutenção, número da ordem de serviço, detalhes sobre a

inspeção visual, dados de conectividade, dados dos servidores configurados, detalhes quanto à

característica do Hard Disk e seu backup, presets instalados, informações sobre o estado de

funcionamento dos transdutores, modelo e número de série do mesmo.

Sendo assim, foi possível alcançar boas práticas de mantenabilidade e confiabilidade

tecnológica do equipamento, além de maior agilidade na tomada de decisão nas ações

corretivas e na elaboração de substituição de peças em futuras preventivas.
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5. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO HCFMRP: SEU

DESENVOLVIMENTO
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A manutenção preventiva desenvolvida pela Seção de Bioequipamentos dentro do

HCFMRP, aos poucos foi se consolidando, atingindo melhores resultados e disseminando uma

mudança cultural, no que diz respeito aos cuidados adquiridos com a família de equipamento

de ultrassom. Este equipamento se tornou fundamental e,

tem sido amplamente utilizado para diagnóstico médico em várias aplicações, como
na determinação da taxa de crescimento e detecção de batimento cardíaco fetal, na
detecção de cistos e tumores, avaliação das funções cardíacas, determinação de fluxo
sangüíneo, distância entre estruturas  anatômicas  e  obtenção de imagens de órgão
internos em geral (Zucatti, 2003, p.10).

Pelo uso desta tecnologia e pelas possibilidades que ela proporciona ao corpo clínico,

tornou-se fundamental sua execução, independente da especialidade em que este equipamento

está aplicado na instituição de saúde. Pela sua importância e dos impactos advindo pelas ações

corretivas, a Seção de Bioequipamentos pontuou, dentro de seu programa de manutenção

preventiva, as etapas que seriam necessárias e que deveriam ser aplicadas para que alcançasse

êxodo na busca pela mantenabilidade e confiabilidade da tecnologia.

Uma das etapas inicia-se no momento em que antecede a retirada do equipamento,

quando a equipe mantenedora se desloca até o setor de origem e mantém um dialogo direto

com o usuário, a fim de interpretar as dificuldades e as queixas do funcionamento do

equipamento, fato que acarreta em uma tomada decisão mais assertiva dentro do programa de

manutenção preventiva. Vale ressaltar que, ainda neste momento, é realizada uma análise para

avaliar a conectividade do ultrassom, quer dizer se após a conclusão dos exames estes estão

sendo exportados aos servidores configurados e se estão disponíveis ao corpo clínico.

Na análise são coletados dados de conectividade, informações quanto ao protocolo de

comunicação das imagens médicas (Digital Imaging and Communications in Medicine –

DICOM) e seu sistema de armazenamento (Picture Archiving and Communication System –

PACS), por meio destes dois recursos se faz presente a comunicação e a transferência de

dados, acarretando no êxodo na exportação e na visualização dos exames. Após estes

primeiros cuidados, o equipamento é conduzido até a Seção de Bioequipamentos, para que a

equipe mantenedora dê início à inspeção visual.

Tendo em vista as várias partes existentes de um equipamento de ultrassom, conforme

mostra a figura nº 8, é desenvolvida uma análise para avaliar o nível de confiabilidade e de

funcionamento de cada parte indicada, sendo elas: monitor, touch screen (caso tenha), botões,
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trackball, acionamentos de elevação, sistema de processamento de imagem, sistema de

arrefecimento e, por fim, o rodízio.

Figura 8 - Ilustração das partes componentes de um equipamento de Ultrassom

Fonte: Imagem elaborada pelo autor

Em suma, a cada etapa em que a manutenção evolui é efetuada uma limpeza na parte

que está sendo inspecionada. Nas figuras abaixo serão representadas o antes e o depois da

execução da manutenção preventiva, iniciada pelo trackball, teclado, botões, comando tgc e,

por fim, pelo sistema de arrefecimento. Cabe mencionar que, o acúmulo de sujidade pode

acarretar diversas avarias no equipamento, riscos aos profissionais e pacientes, e

consequentemente, propiciar uma má impressão.

SISTEMA DE

PROCESSAMENTO

DE IMAGEM

RODÍZIO

MONITOR

TELA

TOUCH SCREEN

PAINEL
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Figura 9 - Ilustração de Track Ball antes e depois da manutenção

Fonte: Imagem elaborada pelo autor

Figura 10 - Ilustração de um teclado antes da manutenção

Fonte: Imagem elaborada pelo autor
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Figura 11 - Ilustração de um processo de desmontagem do teclado

Fonte: Imagem elaborada pelo autor

Figura 12 - Ilustração de limpeza do teclado durante o desenvolvimento da
manutenção

Fonte: Imagem elaborada pelo autor
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Figura 13 - Ilustração do término da montagem do teclado

Fonte: Imagem elaborada pelo autor

Figura 14 - Ilustração de botões apresentando sujidade antes da manutenção

Fonte: Imagem elaborada pelo autor
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Figura 15 - Ilustração do processo de limpeza de todos os botões do equipamento

Fonte: Imagem elaborada pelo autor

Figura 16 - Ilustração de um comando TGC antes da manutenção

Fonte: Imagem elaborada pelo autor.
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Figura 17 - Ilustração de um comando TGC depois da manutenção

Fonte: Imagem elaborada pelo autor

Figura 18 - Ilustração de um sistema de arrefecimento antes e depois da manutenção

Fonte: Imagem elaborada pelo autor
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Figura 19 - Ilustração de uma fonte de alimentação antes e depois da manutenção

Fonte: Imagem elaborada pelo autor

Figura 20 - Ilustração de um filtro do equipamento antes da manutenção

Fonte: Imagem elaborada pelo autor.
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Figura 21 - Ilustração de um Filtro do equipamento depois da manutenção

Fonte: Imagem elaborada pelo autor

Após todo o desenvolvimento das etapas de análise e de limpeza do equipamento, a

equipe mantenedora inspeciona o transdutor, a fim de identificar avarias em seu conector,

cabos, lente acústica e cristais. Caso o mesmo apresente alguma inconformidade será retirado

de uso e encaminhado para conserto, pois o objetivo principal desta etapa é oferecer ao corpo

clínico maior segurança e exatidão nos cuidados com o paciente.

Para que seja possível obter esse resultado, a equipe mantenedora possui como

instrumento de trabalho o Phantom da marca Cirs, modelo ATS 539, conforme mostrado na

figura nº 22. Este instrumento é uma espécie de gabarito na qual se pode ter referência das

suas propriedades internas, possibilitando a realização de testes de profundidade de

penetração, uniformidade, perfil de feixe, zona focal, largura de resposta lateral, medição de

distância vertical, resolução axial e lateral, resolução elevacional, resolução de contraste,

sensibilidade ao contraste em escala de cinza e por fim teste de zona morta.
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Figura 22 – Ilustração de um Phantom para equipamento de ultrassom

Fonte: Imagem site fabricante http://www.cirsinc.com/wp-content/uploads/2020/03/ATS-539-DS-032420.pdf.

O desenvolvimento destes testes fez com que à equipe analisasse de maneira

minuciosa o transdutor e também obtivesse maior domínio das avarias presentes. A figura 23

ilustra os testes desenvolvidos durante a manutenção preventiva.

Figura 23 – Ilustração da inspeção do funcionamento do transdutor
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Fonte: Imagem elaborada pelo autor

Desta forma, cabe enfatizar que o desenvolvimento da ação preventiva pela Seção de

Bioequipamentos se resume na busca por melhores práticas aos cuidados com a tecnologia, o

que permite a seção adquirir maior criticidade quanto ao serviço prestado, suprindo as

carências observadas e vislumbrando novas análises.

5.1 - ACÃO EDUCATIVA: ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO

Um dos objetivos da equipe da Seção de Bioequipamentos em implantar a manutenção

preventiva na família de ultrassom era o de transformar a maneira como era vista a ação

preventiva por meio dos usuários que estão ligados diretamente com o equipamento, uma vez

que a única maneira disponibilizada até então, era uma breve descrição no sistema da

própria instituição de que a manutenção preventiva tinha sido efetuada.
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Pensando nesta mudança cultural e despertando a importância em prevenir futuras

falhas e avarias, a equipe mantenedora desenvolveu um relatório anual pós manutenção

preventiva, a fim de disponibilizar informações de localização do equipamento, dicas de boas

práticas de utilização da tecnologia e dos transdutores, bem como aspectos que foram

analisados no ato do serviço desenvolvido. Esta ação trouxe uma aproximação entre usuários

e a Engenharia Clínica, oportunizando o esclarecimento de dúvidas sobre utilização ou até

mesmo na criação de possibilidades para melhorar a mantenabilidade do equipamento.

Em suma, a equipe mantenedora também foi beneficiada com tal interação, por

estarem mais receptivos aos usuários, havendo um aprimoramento técnico e o aumento da

satisfação pela busca de melhores aplicações pratica no atendimento das necessidades da

instituição.

Figura 24 – Demonstração de um Relatório Anual de Manutenção Preventiva (parte 1)

Fonte: Imagem elaborada pelo autor
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Figura 25 – Demonstração de Relatório Anual de Manutenção Preventiva (parte2)

Fonte: Imagem elaborada pelo autor.
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____________________6. OBJETIVOS
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6.1 - OBJETIVO GERAL

Comparar o período anterior e posterior da implantação do programa de manutenção

preventiva utilizando a família de ultrassom como objeto de estudo.

6.2 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Os objetivos específicos são:

 Avaliar os impactos em se ter um programa de manutenção preventiva;

 Interpretar o domínio técnico que a equipe da Engenharia Clínica agregou;

 Compreender os reflexos obtidos quanto às manutenções corretivas, tempo de

indisponibilidade e o número de exames que poderiam ter sido ampliados.
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__________________7. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
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O presente trabalho oportunizou a compreensão da implantação de um programa de

manutenção preventiva e ao mesmo tempo trouxe uma análise de campo a fim de observar o

impacto que se teve dentro de uma família de equipamento médico. De maneira a atingir os

objetivos propostos adotou-se uma pesquisa descritiva, uma vez que foi necessário avaliar os

registros dos equipamentos quanto sua performance, e por meio desta análise conduzir uma

abordagem quantitativa dos dados coletados e assim representá-los.

7.1 - LOCAL DO ESTUDO

O estudo foi desenvolvido em um dos setores que contemplam o Centro de Engenharia

Clínica, a Seção de Bioequipamentos. Por meio deste contato, foi possível interpretar o

trabalho que a equipe mantenedora desempenha no parque de equipamentos médicos, sua

missão e o objetivo do setor em prol da mantenabilidade tecnológica.

Após assimilar as atribuições que a Seção de Bioequipamentos tem em seu escopo,

surgiu o interesse em analisar e interpretar o serviço que a equipe implantou utilizando a

família de equipamentos de ultrassom dentro do HCFMRP-USP. Diante deste cenário, houve

a necessidade de quantificar o quão importante era ter um programa de manutenção

preventiva de ultrassom dentro da instituição.

Após dispor a permissão pelo Centro de Engenharia Clínica para desenvolver o

trabalho, houve varias reuniões a fim de aprofundar-se sobre o serviço que era ofertado no

programa de manutenção preventiva, obter a interpretação de todas as etapas adotadas, o

acesso as documentações existentes, os controles desenvolvidos neste processo, a

acessibilidade ao software institucional, Sistema Ordem de Serviço e a permissão de

acompanhar a equipe em todo o desfecho da execução da MP.

Em suma, por meio do envolvimento com o setor, foi possível proporcionar imagens

mais realísticas de todo o processo e uma facilitação para transcrever todos os ideais da

equipe mantenedora com a implantação da manutenção.
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7.2 - POPULAÇÃO E AMOSTRA DO ESTUDO

A população em análise foi uma das famílias de equipamento médicos voltados ao

diagnóstico clínico, o ultrassom. A primeira etapa do estudo foi a coleta de alguns dados, tais

como: patrimônio, marca, modelo, número de série, setor de origem e ano  de incorporação

do equipamento. Sendo assim, foi elaborado o gráfico 1 para elucidar a quantidade de

aparelhos de ultrassom incorporados por ano de 2007 a 2019, evidenciando todos os

equipamentos desta família que compõem o parque de equipamento médico atual.

Gráfico 1 – Distribuição do ano de incorporação de aparelhos de Ultrassom na
Instituição

Fonte: Elaborado pelo próprio autor

Por se tratar de um o estudo comparativo foi adotado como método de inclusão três

anos antes da implantação da MP e três anos após sua implantação, já como método de

exclusão adotou o ano de 2016, ano que a equipe da Seção de Bioequipamentos iniciou a

implantação do programa de MP e também estabeleceu um olhar mais criterioso quanto à

mantenabilidade na família em estudo.

Desta maneira, o gráfico 2 abaixo mostra a quantidade de equipamentos de ultrassom

nos respectivos períodos em que foi desenvolvida a análise.
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Gráfico 2 – Número total de equipamentos de ultrassom na Instituição

Fonte: Elaborado pelo próprio autor

7.3 - ANÁLISES DOS DADOS

Para que houvesse uma análise de dados coerente, foram coletadas as informações de

cada equipamento correspondente ao período em estudo por meio do software institucional, o

Sistema de Ordem de Serviço.

Além dos dados ficarem armazenados no sistema, o mesmo permite ter uma

rastreabilidade de todo o ciclo de vida da tecnologia, propiciando a acessibilidade das

informações como o da ficha cadastral e de todas as ordens de serviço vinculadas ao

patrimônio, que vão da incorporação à obsolescência conforme mostra a figura 26.



74

Patrimônio do equipamento

Figura 26 – Software Institucional “Sistema Ordem de Serviço”

Fonte: Imagem retirada do software institucional

A partir da criação da tabela utilizando a planilha Excel®, foi possível alimentá-la

quanto a alguns dados relevantes para o estudo, tais como: o número de patrimônio do

equipamento em análise; o número e ano da ordem de serviço; o tipo de serviço que foi

executado, seja ele a manutenção corretiva interna, manutenção corretiva do fabricante,

manutenção nos transdutores ou manutenção preventiva; a data de abertura da ordem de

serviço e por fim a data de fechamento da mesma, vale ressaltar que as datas foram levadas

em consideração mas que ao utilizar o indicador de indisponibilidade verificou-se apenas os

dias úteis deste intervalo.

Em suma pode-se afirmar que o objetivo maior destes dados, era apresentar o cenário

real vivenciado pelos setores que utilizam os equipamentos de ultrassom dentro da instituição

e mostrar o impacto que acarretou a implantação da ação preventiva.

7.4 - ASPECTOS ÉTICOS

Ordens de serviço
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Por se tratar de um estudo de implantação da manutenção preventiva nos

equipamentos de ultrassom no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão

Preto da Universidade de São Paulo e por não envolver seres humanos, foi dispensado de

submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa da instituição (no anexo A), de acordo com a

resolução 466/12. Foi obtida a autorização para utilização dos registros diretamente pela

Coordenação do Centro de Engenharia Clínica.
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____________8. RESULTADO E DISCUSSÃO
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A Seção de Bioequipamentos é um dos setores que trouxe para este trabalho a

importância em buscar incansavelmente o conhecimento e a mudança cultural, atrelando os

cuidados com os equipamentos médicos aos setores que utilizam este equipamento voltado ao

diagnóstico clínico, tendo como objetivo final o atendimento aos pacientes que necessitam

desta tecnologia.

Durante o desenvolvimento do estudo também foi observada a necessidade e a

importância da família de equipamento de ultrassom para o corpo clínico, uma vez que sua

utilização passou a ser essencial nas diversas especialidades existentes dentro do HCFMRP-

USP, seja para acompanhar todo o período gestacional ou até mesmo a evolução e

identificação de enfermidades.

Ao observar o impacto que o equipamento de ultrassom possui quanto sua utilização,

foi possível identificar o motivo que levou a equipe mantenedora implantar uma nova ação

em seu escopo de trabalho, tendo como finalidade evitar as falhas e os transtornos gerados

pela paralisação do equipamento.

A implantação do programa de manutenção preventiva foi se consolidando no decorrer

dos anos de maneira gradativa, e ampliando cada vez mais os aspectos quanto à

mantenabilidade e confiabilidade no equipamento de ultrassom, conforme ilustra o gráfico 3 a

seguir.

Vale ressaltar que a equipe se deparou com alguns entraves durante o processo de

implantação, uma vez que não seria possível disponibilizar um funcionário exclusivamente

para a aplicação prática da MP, pois a única forma encontrada para a concretização do

programa foi primeiramente ter o domínio do equipamento e após, contemplar com o

programa de MP algumas máquinas da instituição, possibilitando a interpretação das possíveis

readequações necessárias e assim abranger cada vez mais a família de equipamentos de

ultrassom do HCFMRP-USP.
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Gráfico 3 – Distribuição do percentual de conclusão do programa de MP

Fonte: Elaborado pelo autor

A fim de interpretar como se comportou a família de equipamento de ultrassom com a

implantação do programa de MP, foi avaliado o número de ordens de serviço de manutenção

corretiva nos anos anteriores e posteriores ao programa, lembrando que estas ordens de

serviço são geradas pela necessidade do usuário, uma vez que o ultrassom apresente alguma

avaria ou falha, vindo a comprometer, a confiabilidade e a assertividade de suas funções.

O gráfico 4 a seguir representado pelos anos correspondentes aos períodos  em

análise, mostra que nos anos que antecederam a implantação da MP, existia um número

elevado de ordens de serviço de manutenção corretiva em relação à quantidade de ultrassons

no HCFMRP.

Já no segundo período, após implantação do programa de MP, ocorreu uma diminuição

da quantidade de ordem de serviços voltados à ação de corrigir, mesmo tendo um aumento de

68% da família de equipamento de ultrassom em relação ao primeiro período.
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Gráfico 4 – Número absoluto de ordens de manutenção corretiva em relação à família de
ultrassom

Fonte: Elaborado pelo próprio autor

Com isso, pode-se notar a presença de uma progressão quanto ao número de

manutenção corretiva no decorrer dos anos, o número de MC evidencia a abordagem quanto a

mantenabilidade que a equipe possuía nos anos 2013, 2014 e 2015, ou seja, não se fazia

presente o desenvolvimento de boas práticas de utilização com o usuário e nem análises

técnicas com o intuito de evitar futuras falhas, resultando em maior quantidade de avarias

apresentadas pela tecnologia.

Nos anos 2017, 2018 e 2019 já se faziam presente um trabalho de orientação ao

usuário, desenvolvimento de estudos contínuos na família de equipamento de ultrassom e a

busca por um olhar mais criterioso voltado a tecnologia. Vale ressaltar que dentro do

programa de MP implantado na instituição foram adotados alguns posicionamentos pela

equipe mantenedora, um deles foi à conduta de que se durante processo de MP houvesse a

presença de pequenas avarias que poderiam resultar em futuras falhas, ocorreria a necessidade

da abertura de ordem de serviço voltada a MC a fim de corrigi-las.

Em análise, pode-se constatar que, mesmo havendo um conceito diferente na qual

existia no primeiro período, o número de MC praticamente não se elevou em relação à

quantidade de equipamentos de ultrassom, isso mostra a importância em ter tomadas de

decisões mais coerentes e assertivas com a tecnologia, este impacto é apresentado no gráfico

abaixo ao trazer a relação entre o número de “O.S” de MC versus o número de “O.S” de MP.
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Gráfico 5 – Distribuição do número de Manutenção corretiva versus Manutenção Preventiva

Fonte: Elaborado pelo próprio autor

O gráfico 6 retrata o número de ordens voltadas à manutenção corretiva versus a

quantidade total de equipamentos de ultrassom, este comparativo do comportamento da

tecnologia nos períodos em analise, demonstra claramente que o benefício advindo por um

olhar diferente originado pela equipe mantenedora pode trazer grandes benefícios e maior

aproveitamento do equipamento.

Gráfico 6 – Manutenção corretiva versus número de equipamentos

Fonte: Elaborado pelo próprio autor
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Como já foi mencionada anteriormente, a manutenção corretiva é destinada a corrigir

uma avaria ou uma falha apresentada por um equipamento, dentro do HCFMRP-USP quando

isso ocorre se faz presente a equipe mantenedora (Seção de Bioequipamentos) ou o fabricante

do equipamento para recolocar a tecnologia à disposição do corpo clínico.

Durante a análise das ordens de serviço relacionadas a MC dos períodos em estudos,

evidenciou-se no primeiro período que equipe mantenedora interna não possuía domínio da

tecnologia, isso refletia a maneira com que era conduzida a MC dentro da instituição, ou seja,

as ordens de serviço que eram solucionadas internamente o grau de complexidade era baixo,

as que possuía um nível um pouco mais elevado eram solucionadas externamente pela

empresa fabricante, e quando ocorria as aberturas de chamado aos fabricantes, o mesmo não

possuía respaldo na elucidação do defeito que estava ocorrendo, nem mesmo as possíveis

peças que pudessem estar apresentando as avarias.

Já no segundo momento, foi possível notar uma mudança quanto ao domínio técnico

pela equipe mantenedora, uma vez que grande parte das ordens de serviço de MC foi

solucionada internamente, as que precisavam de cuidados mais específicos como a

substituição de placas necessariamente tiveram cuidados externos, promovidos  pelos

próprios fabricantes.

No segundo período, as manutenções externas executadas pelo fabricante foram

claramente marcadas pela interação da equipe mantenedora, por meio do domínio técnico

adquirido desenvolvido pelo programa de MP, esta expertise possibilitou à equipe a

identificação das avarias e a aplicação de todos os testes pertinentes para a identificação das

partes danificadas do equipamento, tal ação trouxe maior contextualização dos testes

aplicados ao fabricante, propiciando ao mesmo, bases mais sólidas para solucionar os

defeitos.

O gráfico 7 exemplifica em porcentagem a proporção das ordens de serviço de MC

que foram realizadas internamente e externamente.



82

Gráfico 7 – Manutenção corretiva interna versus Manutenção corretiva externa

Fonte: Elaborado pelo próprio autor.

O gráfico 8 apresenta o impacto trazido pela MC quanto à indisponibilidade do

equipamento, lembrando que este tempo é representado quando, o equipamento deixa de

realizar uma função requerida devido uma falha.

Levando em consideração que no primeiro período a quantidade de equipamentos de

ultrassom era expressivamente reduzida em relação ao segundo período, pode-se compreender

que proporcionalmente o número de MC não se alterou mesmo elevando o número de

ultrassom, quanto à indisponibilidade dos equipamentos, notou-se que no primeiro momento

as ordens de serviço de MC resultaram em 443 dias úteis de maquinas indisponíveis na

família de equipamento de ultrassom, já no segundo momento apresentou-se uma

indisponibilidade de 110 dias úteis na família.

Vale ressaltar que ao compreender a rotina dos setores que possuem o ultrassom como

objeto de trabalho, adotou-se como medida dias úteis para a representação do gráfico, uma

vez que o os exames acontecem e as equipes estão presentes em horário comercial.
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Gráfico 8 – Indisponibilidade (em dias) do equipamento ultrassom proveniente da MC

Fonte: Elaborado pelo próprio autor.

O grande impacto a se esperar com a implantação de uma MP efetiva, é aumento da

disponibilidade e a qualidade com que o equipamento se encontra ao corpo clínico. Diante

deste fato mostraram-se os benefícios gerados pela equipe mantenedora, tais como: o da

diminuição do número de MC em relação à quantidade de equipamentos, a agilidade nos

processos que envolvem a tecnologia, exames mais assertivos e a segurança que o corpo

clínico passou a ter, com a interpretação das deficiências existentes solucionadas pela equipe

mantenedora.

Compreendendo tais benefícios trazidos pela MP, este trabalho de mestrado criou uma

estimativa de exames que poderiam ter sido ampliadas na instituição em condições ideais, por

parte da redução da indisponibilidade da família de ultrassom no primeiro e no segundo

período em estudo.

Sendo assim, a partir do documento institucional na qual transmite anualmente os

dados estatísticos de todos os processos que ocorreram no HCFMRP-USP, possibilitou

mensurar a quantidade de exames de ultrassom realizados nos períodos anteriores e

posteriores a implantação da MP, conforme gráfico 9 .



84

Gráfico 9 – Números absolutos de exames de ultrassom realizados por ano no

HCFMRP-USP

Fonte: Elaborado pelo próprio autor.

Com base nas analises anteriores foi possível contextualizar duas situações e uni-las a

fim de criar uma suposta demanda de exames que iriam contemplar os pacientes que

aguardavam por um diagnóstico clínico.

A primeira situação diz respeito à indisponibilidade dos equipamentos por meio das

MC, nela foram coletadas informações quanto aos dois períodos do estudo, contendo a

quantidade de equipamento do respectivo ano, número de equipamentos que apresentaram

avarias, o tempo de indisponibilidade de cada equipamento e a média de indisponibilidade

deste parque de equipamentos do respectivo período.

Na segunda situação foram abordadas informações quanto aos exames, nela foi

avaliada a quantidade de exames desenvolvidos durante o ano, a média de exames realizados

por dia e a proporção do número de exames que cada equipamento desenvolveu ou deixou de

desenvolver.

Tendo em vista todas estas informações, uniram-se os dois contextos e se fez uma

média dos dois períodos, utilizando a quantidade de exames que deixaram de ser

desenvolvidos pelas máquinas que ficaram indisponíveis, bem como o número de dias úteis

de máquina parada e assim, criou um novo cenário retratando os números de exames que
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poderiam ser ampliados à população caso os equipamentos não tivessem indisponíveis e se a

instituição tivesse todas as condições ideais para desenvolvê-los.

Gráfico 10 – Comparativo do número de exames ultrassonográficos efetuados e de
exames que poderiam ser realizados com base na manutenção preventiva

Fonte: Elaborado pelo próprio autor.

Diante a implantação do programa de MP utilizando o equipamento de ultrassom em

um dos hospitais notórios em território brasileiro, voltado ao ensino e reconhecido por sua

complexidade, se fez presente tanto nos quesito clínico quanto técnico, a importância da busca

constante da quebra de paradigma para a mudança cultural da utilização tecnológica.

Sendo pela busca da mudança cultural, aos poucos a própria equipe da Seção de

Bioequipamentos trouxe um ideal de MP muito além do que tinham estruturado inicialmente,

por se familiarizar mais com o equipamento e com os usuários, surgiram novas possibilidades

na execução dentro do programa de MP, uma delas foi a elaboração de testes quantitativos e

qualitativos utilizando os transdutores.

Estes testes foram tomando forma à medida que a equipe se especializava e buscava

esta prática no contexto da manutenção, dado que sua implantação ocorreu dentro do

programa de MP no ano de 2018, refletindo até os dias hoje por sua estruturação e

aplicabilidade nos acessórios que fazem a interface equipamento/usuário.
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Além de todos os impactos advindos pela MP, a análise em transdutores trouxe ao

corpo clínico uma confiabilidade inenarrável quanto à utilização tecnológica, uma vez que a

variação do funcionamento do transdutor pode ser imperceptível mesmo com a experiência

médica, com isso atrelou-se o conhecimento técnico na busca por exames mais assertivos.

Esta ação demonstrou que equipe mantenedora estava à frente das tendências que

acompanham o mercado de equipamentos médicos, pois a exigência quanto aos cuidados em

transdutores de equipamentos de ultrassom validou-se com a instrução normativa nº58 em 20

de Dezembro de 2019, depois que a equipe já estava desenvolvendo este trabalho.  Segundo

Ministério da Saúde, (2019):

Esta Instrução Normativa estabelece requisitos sanitários para a garantia da
qualidade e da segurança nos sistemas de ultrassom diagnóstico ou intervencionista,
bem como a relação de testes de aceitação e de controle de qualidade que devem ser
realizados pelos serviços de saúde, determinando as respectivas periodicidade e
tolerâncias (BRASIL, 2019)

Sendo assim, pode-se garantir que dentro do HCFMRP-USP a manutenção preventiva

foi uma ação que aos poucos apresentou uma transformação cultural, e com este trabalho de

mestrado potencializou ainda mais os resultados em se ter um programa de manutenção

preventiva, uma vez que não se sabia quais eram os benefícios em se ter a implantação da

ação de prevenir.

A ação corretiva perdurou durante anos na instituição e cada vez mais se atrelava ao

fabricante em seu desenvolvimento, o que fica como aprendizagem é que a equipe

mantenedora interna não substitui este tipo de serviço, mas pode auxiliar de maneira coerente

e assertiva para que este serviço seja efetuado o mais rápido possível, e também na

possibilidade de propiciar suporte técnico adequado aos profissionais que utilizam este

equipamento voltado ao diagnóstico.
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A partir do ano de 1988 por meio da Constituição da Republica Federativa, o contexto

histórico voltado à saúde passou por grandes mudanças em todo território brasileiro, com a

criação Sistema Único de Saúde (SUS) se fez presente mesmo por meio das dificuldades,

entraves e recursos disponíveis, a possibilidade de acesso a toda população de maneira

igualitária e abrangente aos cuidados com a saúde.

Estes cuidados com o passar dos anos se atrelaram cada vez mais com o uso da

tecnologia presente nos equipamentos médicos, onde sua utilização passou a ser uma grande

aliada na identificação e na cura de diversas enfermidades.

Quanto aos cuidados com a tecnologia pode-se notar que no Brasil, iniciou-se uma

necessidade em meados dos anos 80, mas apenas nos anos 90, foi criada uma mobilização a

fim de estruturar e implantar um setor de Engenharia Clínica, na busca em recolocar para uso

o parque de equipamentos médico caracterizado até então por sua indisponibilidade.

Dentro do HCFMRP-USP não foi diferente, pois em 2005 criou-se o Centro de

Engenharia Clínica com o mesmo propósito, aplicar os conceitos de manutenção corretiva

com o intuito de deixar disponível o parque de equipamentos médicos aos profissionais que os

utilizavam. Este conceito arraigado de corrigir, de maneira morosa esta perdendo forças para a

ação de prevenir, ação que é indispensável em outros países e que aos poucos esta se

consolidando e se fazendo presente dentro da área médica nacional.

A manutenção preventiva se tornou interessante para as diversas empresas que

atualmente comercializam esta prestação de serviço, mais o grande intuito deste trabalho foi o

de apresentar uma mudança cultural ocasionada dentro de um hospital público e de alta

complexidade, trazendo a importância em se ter uma equipe que busca constantemente, a

mantenabilidade dentro da instituição do parque de equipamentos médico, e que utilizou uma

das famílias de equipamentos dentre todo o parque como objeto de implantação de um

programa estruturado de manutenção preventiva.

Este trabalho de mestrado possibilitou interpretar todos os processos que envolveram a

implantação, indo desde a elaboração do programa ao desenvolvimento, e ainda cumpriu com

os objetivos propostos, comparar os três anos anteriores e posteriores da data inicial da

implantação da manutenção preventiva, bem como analisar o impacto que esta  aplicação

teve para a família de ultrassom.

Ao comparar os dois períodos em análise notou-se a importância que uma equipe

mantenedora tem na instituição de saúde ao propiciar novas abordagens e conceitos aplicáveis
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quanto à manutenção. Mostrou também por meio de todo envolvimento da estruturação do

programa de MP, o conhecimento técnico e de utilização adquirido durante todos os processos

que a equipe estava presente, conhecimento que foi identificado no segundo período da

análise, representados pela diminuição do número de ordens de serviço de manutenção

corretiva; diminuição da indisponibilidade do equipamento; diminuição das manutenções

realizadas externamente; suporte necessário ao fabricante quando solicitados, elaboração de

frentes de trabalho envolvendo a confiabilidade em transdutores e por fim todo o apoio ao

usuário que utiliza o equipamento de ultrassom na aplicação médica.

Esta mudança de conceitos trouxe ainda vários ganhos para instituição, uma vez que

por se tratar de uma manutenção realizada internamente, o programa de manutenção

preventiva foi desenhado exclusivamente para as necessidades dos setores que possuíam esta

tecnologia, abordagem na qual não é vista ao contratar uma empresa para a mesma prestação

de serviço, ou seja, a exclusividade se dá conforme o envolvimento e disponibilidade dentro

da instituição, cenário que é praticamente inviável para as empresas devido ao custo agregado.

Em suma, a manutenção preventiva trouxe uma característica de utilização diferente à

família de ultrassom, atualmente apresentada pela confiabilidade, assertividade e

mantenabilidade no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da

Universidade de São Paulo.
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