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Resumo 

 

 O Serviço de Engenharia Clínica do Instituto Nacional de Cardiologia (INC) tem como 

competência as atividades de acompanhamento administrativo de todos os projetos, 

instalações e manutenções realizadas no parque tecnológico biomédico. Os equipamentos 

biomédicos que compõem o parque tecnológico do INC são o alicerce da sua existência, para 

tanto sua aquisição deve ocorrer de forma que se encaixe ao máximo às suas demandas e ao 

seu orçamento e, que sejam gerenciadas as tecnologias em saúde durante todo o seu ciclo de 

vida colaborando para aumentar cada vez mais a intensidade de uso e prolongando ao máximo 

o seu tempo de vida útil. Assim o presente Relatório levantou as insuficiências no controle 

das movimentações dos equipamentos biomédicos e suas causas além de, sugerir ações para a 

melhoria do controle com o uso de um Sistema Informatizado. 

 

 

Palavras - chave: Engenharia Clínica; Gestão dos equipamentos biomédicos; Sistema 

Informatizado. 

 

 

 

1 - Introdução 

  

 Em busca de maior qualidade e transparência nas suas ações, a Administração Pública 

passa por constantes mudanças no que diz respeito ao controle interno das atividades. Essas 

mudanças além de promover a legalidade, maior transparência e qualidade dos serviços 

prestados, orientam o gestor a complementar seu controle gerencial com um planejamento 

necessário à organização das atividades (CHIAVENATO, 2003). 

 As mudanças que ocorrem muitas das vezes estão atreladas ao avanço tecnológico, 

que através de suas transformações, possibilitam que a tecnologia se constitua como a 

principal ferramenta/instrumento a serviço do homem. É a tecnologia que armazena, recupera, 

processa, divulga e propaga a informação; e na era da informação instantânea, as mudanças 

são rápidas e incessantes em uma economia globalizada fazendo de uma gestão eficaz e 

eficiente um artigo de primeira necessidade (CHIAVENATO, 2003). 

 Os processos de tomada de decisão amparam-se necessariamente nas informações 

disponíveis coletadas por sistemas específicos de busca, coleta, armazenamento, classificação 

e tratamento de dados importantes e relevantes para o seu funcionamento (CHIAVENATO, 

2003).  

 Na qualidade de Estabelecimento de Atendimento a Saúde, o INC requer uma 

estrutura integrada que facilite as etapas para gestão dos equipamentos biomédicos, pois as 
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tecnologias de informação amparam o desenvolvimento institucional, e quando bem usadas 

promovem o crescimento e o desenvolvimento da sociedade. 

 A aquisição de uma infraestrutura de tecnologia de informação que sirva de base para 

a criação de um sistema informatizado para gestão dos equipamentos biomédicos é pré 

requisito para o fornecimento de melhores serviços à sociedade, a custos mais baixos. O 

objetivo a ser alcançado consiste que na implantação da nova tecnologia se garanta a 

interoperabilidade, ou seja, a capacidade de diversos sistemas e setores trabalharem em 

conjunto, transformando as comunicações realizadas através de papeis em um sistema 

integrado de diversos setores. 

 

 

 

2 - Apresentação do Caso 

  

 Originário do Hospital de Clínicas de Laranjeiras, o Instituto Nacional de Cardiologia 

(INC) foi fundado em 1972 como unidade vinculada do Instituto Nacional de Previdência 

Social (INPS).  Em 1973, concomitantemente a sua definição de hospital especializado, 

passou a ser chamado de Hospital de Cardiologia de Laranjeiras (CÔRTES, 2009). 

 O INC é referência do Ministério da Saúde no tratamento de alta complexidade para 

doenças cardíacas, sendo a única unidade pública do Rio de Janeiro que realiza cirurgias 

cardíacas neonatais e transplantes cardíacos. Ademais, com base no nível de excelência de 

seus serviços, no ano de 2000, tornou-se um Centro de Referência do Ministério da Saúde 

para a realização de treinamento, pesquisa e formulação de políticas de saúde (INC, 2015). 

Dessa forma, em maio de 2001, o Instituto passou a ser vinculado diretamente ao Ministério 

da Saúde (CÔRTES, op. cit., p. 182). 

 Essa instituição tem como missão promover a saúde cardiovascular, formar 

profissionais, desenvolver e disseminar conhecimentos e tecnologias para o desenvolvimento 

social e econômico do país e como visão, ser referência nacional em atenção cardiovascular, 

com excelência na assistência, ensino e pesquisa, desenvolvimento tecnológico e na gestão 

em saúde, reunindo assim, características primordiais para ser considerado o centro de 

formulação de políticas para a prevenção e terapia cardiovascular no país (INC, 2015). Assim, 

o Instituto que busca ser referência com excelência no desenvolvimento tecnológico, através 

das aquisições de técnicas e equipamentos modernos e sofisticados, não pode se esquecer de 

aprimorar a sua gestão dos equipamentos biomédicos. 

 O setor de Serviço de Engenharia Clínica do INC tem como competência as atividades 

de acompanhamento administrativo de todos os projetos, instalações e manutenções realizadas 

no parque tecnológico biomédico; demonstração e aquisição de Equipamentos Médico 

Hospitalares (EMH); controle da distribuição de cilindros de gases medicinais; verificação da 

condição da rede de distribuição dos gases medicinais nos setores e, por fim, gerir a 

fiscalização de contratos que tangenciem a manutenção dos equipamentos biomédicos de 

forma a garantir a qualidade dos serviços executados (INC, 2015). Para a Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária (ANVISA), compete a Engenharia Clínica "gerenciar as tecnologias 

em saúde durante todo o seu ciclo de vida colaborando para aumentar cada vez mais a 

intensidade de uso e prolongando ao máximo o seu tempo de vida útil" (ANVISA, 2015), 

conforme ilustra a Figura 1. 
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 O Protocolo Operacional de Procedimento (POP) do INC estabelece para o Serviço de 

Engenharia Clínica que os serviços técnicos de manutenção, preventiva e corretiva, são 

realizados por empresas de Engenharia Clínica especializadas, de forma a garantir a perfeita 

manutenção para funcionamento de equipamentos específicos. Cabe ao setor Serviço de 

Engenharia Clínica a supervisão administrativa destes serviços junto à empresa contratada por 

prestar os serviços de manutenção, acompanhamento, fiscalização dos projetos, instalações, 

manutenções corretivas, preventivas e assessoria na fiscalização dos demais fornecedores 

contratados (INC, 2015). 

  Assim a política de todas as ações, procedimentos e rotinas relacionadas com a 

manutenção na área de Engenharia Clínica tem o intuito de contribuir para a garantia da 

segurança dos operadores, pacientes e demais pessoas que circulem nas dependências do 

Instituto e, do melhor aproveitamento do funcionamento dos equipamentos preservando o 

meio ambiente e o patrimônio da Instituição. Ademais, lhe cabe zelar pelo bom 

funcionamento dos equipamentos biomédicos a partir de medidas preventivas e corretivas, 

visando garantir seu perfeito estado de funcionamento dentro do período de vida útil 

estabelecido pelo fabricante. Além de seguir as referências estabelecidas por portarias do 

Ministério da Saúde e da ANVISA, e as ações de tecnovigilância que abrange busca de 

indicadores, tais como o tempo de resposta de atendimento de manutenção corretiva; números 

de manutenções preventivas e corretivas, tendo em vista obter níveis de segurança e qualidade 

na utilização dos equipamentos médico hospitalares (CALIL, 2002). 

 
Figura 1 – Ciclo de vida do equipamento 
 

 
Fonte: ANVISA (2015). 

 A Instrução de Trabalho Operacional (ITO) de saída e entrada de equipamentos 

biomédicos do INC obedece à seguinte sequência: para saída de equipamento biomédico será 
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gerado documento contendo a descrição do equipamento retirado quanto à quantidade, tipo, 

marca, modelo, número de série, patrimônio e setor de onde está sendo retirado e, também a 

identificação do responsável pela retirada; devem ser impressas quatro cópias do documento 

de saída, sendo as vias encaminhadas ao setor Serviço de Patrimônio que autorizará a saída, 

notificando a portaria sobre a mesma.A saída de equipamento biomédico deve ainda ser 

assinalada na planilha de Saída e Entrada de Equipamentos, nesta deve ser anotado o número 

de saída e o motivo e data de saída; no momento da entrada do equipamento são verificadas as 

conformidades do serviço apresentado com o contratado e se o aparelho que retorna é o 

mesmo que saiu do Instituto e suas condições; caso não sejam detectadas irregularidades 

arquivar a saída na pasta de Ordens de Serviços Executados. As notas fiscais geradas para 

reparo de equipamentos que não estejam contemplados nos contratos ou em contratos de 

empresas contratadas devem ser encaminhadas para atesto e posterior envio de pagamento; 

qualquer não conformidade nos serviços prestados pelas empresas devem ser tratada pelo 

chefe do Serviço de Engenharia Clínica (INC, 2015). 
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Figura 2- Fluxograma de Saída e Entrada de Equipamentos Biomédicos do INC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: Serviço de Engenharia Clínica, INC (2015). 

 
 

 Para cada movimentação de equipamento são geradas quatro vias do documento de 

saída e todas as comunicações são feitas por elas, o que tem gerado falhas nesse tipo de 

controle. Como pode ser visto na tabela 1, do inventário realizado em 2014 pelo SPAT. 

SIM 

NÃO 
SEC dar baixa na planilha de saída e 

entrada de equipamento e arquiva o 

documento na pasta de Ordem de 

Serviços Executados. 

 
Fim 

SEC: Serv. Engenharia Clínica 

SPAT: Serv. Patrimônio 

DIAD: Direção de Administração 

NÃO 
SEC : 

Equipamento 

está conforme? 

SEC atesta nota fiscal e a 

encaminha a DIAD para 

análise e pagamento. 

 

Houve emissão 

de nota fiscal? 

SEC libera o 

equipamento para uso 

no setor. 

 

SEC aciona a empresa para 

corrigir as não conformidades. 

 

SPAT autoriza a 

entrada e encaminha o 

equipamento para o 

SEC. 

 

Instituto Nacional de Cardiologia 

Serviço de Engenharia Clínica 

Fluxograma de Saída e entrada de Equipamentos Biomédicos 

 

Início 

SEC, detecta a necessidade de reparo externo e gera 

documento de saída em 4 vias (SEC, SPAT, portaria e 

empresa), contendo as características do equipamento e os 

dados do responsável pela saída,e as encaminha ao SPAT. 

Setor avisa ao 

SEC que o 

equipamento está 

com defeito. 

O SPAT autoriza a 

saída e a comunica 

a portaria. 

A portaria libera a 

saída do equipamento 

pela empresa. 

Portaria direciona a 

empresa ao SPAT. 

Empresa comunica a 

portaria do retorno do 

equipamento. 

SIM 
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Figura 3 – Simplificação do Fluxograma de Saída e Entrada de equipamentos biomédicos do INC. 

 

 

 
Como mencionado pelo ITO de saída e entrada de equipamentos biomédicos 

patrimoniados do INC, o controle é realizado de forma rudimentar, ou seja, através de 

planilhas eletrônicas que são alimentadas manualmente pelos setores de Serviço de 

Engenharia Clínica e Serviço de Patrimônio. O respectivo controle tem sido realizado de 

forma elementar devido a três fatores básicos relacionados à alimentação dos dados que em 

geral não são disponibilizados no momento em que ocorrem; são compilados tardiamente ou 

se quer são repassados ao Serviço de Engenharia Clínica ou ao Serviço de Patrimônio. 

 No controle através das planilhas eletrônicas além das falhas apresentadas, não há 

capacidade de gerenciamento dos dados que são inseridos nas planilhas, ou seja, o controle 

não produz relatórios e informações relevantes de cada equipamento. Este procedimento 

implica na má utilização de recursos humanos e material na realização de uma atividade que 

em nada auxilia na função que compete ao Serviço de Engenharia Clínica, que dentre outras é 

de acompanhar todo o ciclo de vida de cada equipamento biomédico. 

 Exemplo de uma das falhas pode ser visualizada na tabela 1, onde um aparelho de 

pressão arterial estava fora do Instituto há 14 meses, problema esse gerado por falha na 

comunicação de saída entre os setores Serviço de Patrimônio e Serviço de Engenharia Clínica. 

Da mesma forma, geram-se falhas quando as empresas contratadas entregam os equipamentos 

diretamente ao setor ou à equipe médica, e não informam ao Serviço de Engenharia Clínica 

ou Serviço de Patrimônio do retorno do mesmo; ou quando os dados de entrada e saída não 

são lançados na planilha, deixando o controle em aberto. 

 Como se pode observar na tabela 1 o controle de saída e entrada de equipamentos 

biomédicos apresenta-se falho, gerando inconsistência na realização anual do inventário do 

INC. Ressalta-se a relevância da análise desse problema, visto que uma boa gestão 

patrimonial influencia positivamente na saúde financeira da instituição. Assim, a 

informatização da gestão dos equipamentos biomédicos favorece o fornecimento de melhores 

serviços a um menor custo à sociedade.  A ANVISA destaca o conceito a seguir:  

 
A saúde financeira das instituições de saúde está enormemente associada à boa 

utilização de seus recursos investidos em tecnologia. Não basta ter apenas bons 
médicos e profissionais treinados, é necessário controlar os ativos, de forma a 

utilizar ao máximo seus benefícios, como também controlar os elevados custos de 

manutenção, a fim de manter-se vivo financeiramente. As tecnologias biomédicas 

são as maiores vilãs financeiras do sistema de saúde atualmente, melhorar o controle 

sobre estas, é fator fundamental para a sobrevivência dos estabelecimentos médicos 

de saúde (ANVISA,2015, p.13). 
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Tabela 1 – Inventário 2014 realizado no Serviço de Engenharia pelo Serviço de Patrimônio do INC. 

 

 
 

Fonte: Inventário 2014 do Serviço de Patrimônio do INC (2014). 

 

 

 

3 - Referencial Teórico 

 

 Assim como a sociedade, a organização sofre continuamente mudanças, mudanças 

estas em grande parte ocasionadas pela dinâmica da geração de novas tecnologias. Como 

destaca Silva (2010, p. 27), "novas tecnologias em processo de implantação ou mesmo já 

implantadas, novos paradigmas vão sendo adotados e passam a fazer parte do cotidiano, e os 

“velhos” paradigmas vão “ficando na saudade”". 

 Segundo Silva (2010), o paradigma se caracteriza pela repetição sistemática das 

relações sociais comum a todo o conjunto de indivíduos que vivem em um mesmo ambiente. 

A organização pode ser definida como: 
 

Uma unidade social artificialmente criada e estruturada, continuamente alterada 

para se manter no tempo, e com a função de atingir resultados específicos que são a 

satisfação das necessidades de clientes existentes na sociedade e, também, a de seus 

participantes (BERNARDES E MARCONDES, 1999 apud SILVA, 2010, p. 67). 

 

 Ainda no dizer de Silva o jogo político que permeia as instituições públicas consolida 

uma cultura difícil de ser alterada, onde “as relações de poder que se estabelecem para esses 

tipos de organização se constituem em estruturas relativamente fortes, hierarquizadas, pouco 

participativas e pouco flexíveis, o que lhes dá uma rigidez operacional nem sempre 

desejável”. (SILVA, 2010, p. 74). 

 O engessamento das organizações públicas muitas vezes esbarra no comodismo que o 

estado quo proporciona aos atores sociais. A utilização de uma nova tecnologia somente será 
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bem vista caso gere conforto, ou seja, estabeleça menos esforço ou esforço igual para um 

melhor resultado (ibid, 2010). 

 Os ensinamentos de Albuquerque (2011) aludem que é essencial para um 

monitoramento eficiente dos procedimento o controle da informação. Pois, há nas 

organizações um padrão na forma como os diversos recursos (equipamentos, procedimentos, 

informações, entre outros) e as pessoas se configuram. Assim, a automação da informação 

justifica se pelo panorama global das operações em questão que possibilita, gerando um 

menor esforço para um melhor resultado. 

Para Chiavenato (2003),o uso da tecnologia possibilitou às organizações a automação 

de suas atividades, facilitando a administração de quantidades cada vez maiores de processos, 

produtos e outros; e ressalta, que "o computador ofereceu às organizações a possibilidade de 

lidar com grandes números e com grandes e diferentes negócios simultaneamente a um custo 

muito baixo e com maior rapidez e absoluta confiabilidade" (CHIAVENATO, 2003, p. 

414).Nesse sentido, o autor frisa que: 

 
No mundo dos negócios, a tecnologia é conhecida como Informática e aparece sob a 

forma de centros de processamento de dados ou de redes descentralizadas e 
integradas de computadores. Por meio da informática, as organizações implementam 

bancos de dados, sistemas de informação e redes de comunicações integradas 

(CHIAVENATO, 2003, p. 426). 

 

 Rosa (2011) menciona que o uso da tecnologia para melhorar o gerenciamento da 

informação na organização, é função primordial. Pois, dentre os benefícios tem-se ganhos de 

tempo na manipulação, aquisição e confiabilidade dos dados; disponibilidade de informação 

em qualquer lugar e hora; e eficiência operacional. 

 Apropriado se torna dizer que o Sistema de Informação é compreendido como "um 

tipo especializado de sistema formado por um conjunto de componentes, inter-relacionados, 

que visam coletar dados e informações, manipulá-los e processá-los para, finalmente, dar 

saída a novos dados e informações" (ALBUQUERQUE, 2011, p. 22). Não se pode olvidar 

que para a eficácia da geração das informações que serão disponibilizada há necessidade de 

organização dos dados compilados a partir um sistema integrado que tenha várias bases de 

dados e armazene todas as entradas em informações, ou seja, atuando como um Sistema de 

Informação Gerencial que tem como papel extrair “informações de base de dados 

compartilhada e de processos que estão de acordo com o que ele necessita para suas 

operações" (ibid, p. 27). 

 Segundo Albuquerque (2011),a finalidade do Sistema de Informação Gerencial é de 

reunir os dados da operação desejada e fornecer informações ao longo do tempo ou em um 

período especifico, a fim de possibilitar um panorama global da operação em questão para 

amparar o processo de tomada de decisão. Conforme destaca a seguir: 

 
Após a coleta dos dados e a transformação deles em informação, o sistema tem 
como principal função prover o gerente de informações passadas e presentes sobre 

as operações internas e sobre o ambiente da organização, orientando assim a 

execução do processo decisório e, paralelamente, assegurando que as estratégias do 

negócio sejam implementadas de forma que os objetivos traçados sejam alcançados 

de modo satisfatório (OLIVEIRA (1998) apud ALBUQUERQUE (2011, p.27)). 
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 A Gestão Patrimonial é de vital importância para a gestão de operações de uma 

organização, principalmente considerando-se os recursos escassos que ocupam grande parte 

das preocupações dos gestores, pois englobam a todos os equipamentos que frequentemente 

apresentam vida longa e alto custo. Devido a sua interligação com outras áreas 

administrativas a Gestão Patrimonial não deve ser vista de forma isolada, pois a análise de seu 

patrimônio reflete nos resultados da organização, fazendo com a mesma mobilize o mínimo 

de custo e mantenha sua flexibilidade (ROSA, 2011). 

 O conceito de recursos patrimoniais é descrito por Rosa (2011) da seguinte forma: 

 
Os recursos patrimoniais de uma organização são vistos como o conjunto de 

instalações, de máquinas, de equipamentos e de veículos que possibilitam à 
organização fazer funcionar sua área operacional e sua área administrativa, ou seja, 

realizar a produção de produtos se for uma indústria ou de serviços se for outro tipo 

de organização (ibid.,p. 148). 

 

Figura 3 - Relacionamento com o setor de engenharia clínica. 

 

 
 

FONTE: ANVISA (2015). 

 

Para Rosa (2011) os bens patrimoniais na prática são adquiridos ao longo da vida da 

organização. Os recursos patrimoniais são os responsáveis pela sua existência. Por isso, 

devem ser adquiridos de forma que se encaixem ao máximo às suas necessidades e que 

recebam a manutenção adequada, visando o melhor desempenho da organização. 

 O desgaste natural dos equipamentos pelo uso e/ou sua obsolescência tecnológica 

chama-se de depreciação, e seu cálculo compõe um dos itens que devem fazer parte da gestão 

patrimonial, pois esse cálculo impacta no resultado operacional da organização (Rosa, 2011). 

Conforme define a seguir: 
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Os produtos sofrem depreciação, eles possuem, portanto, um período de vida útil 

para serem usados, que corresponde à vida econômica dos produtos. Os recursos 

patrimoniais depreciam-se por causa da sua utilização. Assim, ano após ano devem 

ser alocados cada vez mais recursos financeiros para mantê-los em bom estado de 

funcionamento. A vida econômica de um recurso patrimonial é o tempo contado a 

partir de sua aquisição até o momento no qual os custos para mantê-lo não mais se 

justificam e vale mais a pena vendê-lo ou trocá-lo (ibid, p.151). 

 

 O conceito de vida útil de um recurso também é apresentado por Rosa como: 

 
O período de tempo em que ele consegue exercer bem as funções para as quais foi 

comprado, a custos razoáveis de manutenção. Podemos concluir, assim, que a vida 

útil de um produto está diretamente relacionada à qualidade da manutenção que ele 

recebe (ROSA, 2011, p. 152). 

 

Alves e Gomes (2012) salientam que uma boa administração patrimonial possibilita 

uma maior rapidez e confiabilidade nas informações gerenciais, auxiliando aos 

administradores na tomada de decisões estratégicas e que sua valorização não é reconhecida; 

no mesmo sentido os autores aludem que: 

 
Os bens patrimoniais tem durante sua trajetória de utilização tratamentos físicos e 

contábeis específicos, que fazem da administração patrimonial uma atividade de 

muita importância e responsabilidade e que em muitos casos é deixada em segundo 
plano (ALVES E GOMES, 2012, p. 5). 

 

 Assim, a Engenharia Clínica posiciona-se como referencial na função de estratégia no 

desempenho global da unidade hospitalar devido seu papel de gerenciar o parque tecnológico 

em ambientes cada vez mais controlados, competitivos e exigidos para melhor atender as 

demandas com qualidade no suporte ao paciente. E a área médica compreende o lugar que 

aglutina o maior número de tecnologias (ótica, microeletrônica, robótica, informática, 

radiação, bioquímica, biofísica, etc.) aplicadas com o intuito de promover benefício ao 

paciente, como o foco de atender a vontade de se viver mais minimizando o sofrimento e 

proporcionando maior saúde possível (ANVISA, 2015). 

 Fica evidente que a busca por novas tecnologias é um caminho sem volta, visto o 

aumento das cobranças em relação ao uso dos recursos e uso de técnicas menos invasivas 

gerando maior eficácia e efetividade (ANVISA, 2015). Assim a Engenharia Clínica pode ser 

definida como: 
Aquela que aplica e desenvolve os conhecimentos de engenharia e práticas 

gerenciais às tecnologias de saúde, para proporcionar uma melhoria nos cuidados 

dispensados ao paciente. (ANVISA, 2015, p.2). 

  

 O bom investimento em recursos de tecnologia está amplamente associada a uma boa 

saúde financeira das instituições de saúde. Tendo como responsabilidade todo o ciclo de vida 

da tecnologia, e não somente a manutenção dos equipamentos biomédicos, a Engenharia 

Clínica deve participar dos processos de aquisição, recebimento, testes de aceitação, 

treinamento, manutenção, alienação e todos os assuntos pertinentes aos equipamentos médico 

hospitalares (ANVISA, 2015). 
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 Conhecer o ciclo de vida dos equipamentos é fundamental para o bom gerenciamento 

patrimonial, pois "é imprescindível conhecer a história do equipamento dentro da organização 

como, sua vida útil, seu nível de obsolescência, suas características de construção, a 

possibilidade de substituição durante a manutenção"; o autor sintetiza que "tudo o que se 

refira ao equipamento e que possa, de alguma maneira, subsidiar o serviço de manutenção, 

visando obter segurança e qualidade no resultado do trabalho" (CALIL, 2002, p. 15). 

 Segundo Calil (2002) o conhecimento do valor atualizado de aquisição do 

equipamento, bem como do valor atualizado dos equipamentos pertencentes ao parque 

biomédico, é importantíssimo para a confecção de relatórios que serão constantemente 

apresentando às chefias. Pois, está ciente da quantidade e qualidade dos equipamentos 

existentes, assim como de sua infraestrutura, do apoio e da aplicação direta ao paciente, é 

essencial para a estruturação de um departamento de manutenção. 

 Compete a Engenharia Clínica estabelecer a partir do seu conhecimento sobre a 

Unidade de Saúde, de sua infraestrutura e do parque de equipamentos instalados um sistema 

de gerenciamento de serviço capaz de garantir a confiabilidade e objetividade na execução das 

atividades. A realização de um inventário demanda tempo, pois a obtenção dos dados se 

caracteriza como uma tarefa relativamente simples, seu maior problema está na sua execução, 

observa-se, em muitos casos a demora dependendo do parque de equipamentos instalados. O 

grande desafio será o processamento dos dados para a geração de informações que nortearão a 

base para o sistema de gerenciamento e como argumento para a proposta de implementação 

para manutenção. Um sistema efetivo de gerenciamento dos serviços de manutenção é 

considerado inútil caso não esteja efetivamente vinculado a um sistema de gerenciamento de 

recursos humanos envolvidos na atividade. Portanto, a realização do inventário exige recursos 

materiais e humanos capazes de processar os dados obtidos nessa tarefa (CALIL, 2015). 

 

 

 

 

3 – Plano de Ação 

 

 O plano de ação consiste primeiramente em promover a conscientização dos 

funcionários direta e indiretamente envolvidos. Os funcionários diretamente envolvidos atuam 

nos Serviços de Engenharia Clínica e Patrimônio, nas portarias, na Tecnologia de Informação 

(TI), além da Direção Administrativa e Coordenação Hospitalar. Para conscientizar os 

funcionários a priori os mesmos devem estar motivados para tal e a motivação consiste na 

união de todos, ou seja, todos com a mesma sinergia para o alcance de um objetivo 

(CAMARGO, 2009).  

 A motivação de todos é essencial para o sucesso no desempenho da gestão patrimonial 

e para que tal mudança possa ser bem recebida e executada de forma segura e eficaz é 

necessário ampará-la por mecanismos como: abertura para opinião dos envolvidos; 

reconhecimento do trabalho de cada membro; dar ciência que cada um pertence à 

organização; detalhar todas as informações sobre o projeto e o Instituto, apresentando as 

falhas e os prejuízos que estão ocorrendo; detalhar os benefícios que a implantação de um 

Sistema de Informação (SI) Integrado irá proporcionar, mitigando as falhas, trabalho e 

retrabalho, além dos custos financeiros; adotar um sistema de feedback contínuo que 
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possibilite aos funcionários o constante conhecimento quanto à eficácia e contribuição nos 

resultados da organização (CAMARGO, 2009). 

 Com a conscientização e aprovação de todos para a implantação do SI Integrado para 

o gerenciamento do parque biomédico do INC, o segundo passo consiste no Serviço de 

Engenharia Clínica usar os parâmetros previstos pela ANVISA para a formação do banco de 

dados de cada equipamento e com informações necessárias para amparar o processo de 

tomada de decisão quanto à substituição, economicidade, frequências de inatividade, 

obsolescência, entre outras pontuações que envolvam a redução de custos e aumente a 

efetividade de cada equipamento. 

 Os indicadores previstos pela ANVISA são custo de um equipamento parado; 

percentagem de conclusão do programa de manutenção; tempo de resposta; custo de 

manutenção versus valor do equipamento; reparos repetidos; tempo médio de retorno; número 

de ordens de serviço por setor do hospital; horas produtivas por horas disponíveis e custo 

diário de um leito parado. Todos eles permitirão que o Serviço de Engenharia Clínica 

apresente propostas de trabalhos com todas as metas a serem atingidas e respectivas 

justificativas, principalmente com relação ao investimento financeiro. 

 A etapa seguinte consiste na aquisição do SI Integrado ou a viabilidade de aquisição 

de módulo para o sistema já existente no INC. A aquisição se dará a partir dos parâmetros 

necessários levantados pelo Serviço de Engenharia Clínica em parceria com a área médica e o 

modo de como o SI deverá funcionar. Cabe ao setor de TI a elaboração de descritivo do SI 

que atenda as solicitações requisitadas para abertura de processo de aquisição. Paralelamente 

a esta etapa deverá o setor de TI elaborar os descritivos dos leitores de código de barras e dos 

computadores.  

Após a elaboração dos descritivos, a próxima etapa será de solicitação de abertura de 

processo para aquisição de SI Integrado ou módulo para o sistema existente, leitores de 

código de barras (para os setores de SEC e portarias) e computadores (para as portarias). Com 

a chegada dos itens solicitados, inicia-se o treinamento para todos os usuários a fim de 

capacitar e habituá-los quanto ao uso do SI Integrado e as mudanças geradas. 

 O SI será alimentado da seguinte forma: Todos os equipamentos devem possuir um 

número de identificação; O número de identificação deverá ser gerado em uma etiqueta com 

código de barras, este número será criado única e exclusivamente pelo setor Serviço de 

Patrimônio do INC, e serão identificados pelos leitores de códigos de barras instalados nos 

setores de Serviço de Patrimônio, Serviço de Engenharia Clínica e portarias; Todas as 

movimentações de saída e entrada dos equipamentos biomédicos, ou seja, os dados para as 

saídas (identificação do motivo, do responsável pela retirada, da empresa responsável, assim 

como todos os dados do equipamento) e para as entradas dos equipamentos (verificação se o 

equipamento é o mesmo que saiu, mesma quantidade, etc.) são de competência dos Serviços 

de Patrimônio e/ou Engenharia Clínica; cabendo as portarias somente identificar se o 

equipamento está autorizado a sair ou não. 
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Tabela 2–Plano de Ação para aquisição de SI Integrado de Engenharia Clínica para o INC. 

 

PLANO DE AÇÃO 

PORQUE FAZER (WHY) - META: OBTER RELATÓRIOS GERENCIAISDE TODO O CICLO DEVIDADOSEQUIPAMENTOS 

BIOMÉDICOS DO INC. 

WHAT HOW WHO WHERE WHEN HOW MUCH 

O QUE FAZER COMO FAZER QUEM FARÁ ONDE PRAZO 
CUSTO/INV

EST. 

APRESENTAÇÃOD

A IDÉIA DO SI 

INTEGRADO DE 

GESTÃO DOS 

EQUIPAMENTOS 

BIOMÉDICOS 

APRESENTAR O PROJETO DE 

FUNCIONAMENTO 

DOSISTEMA, DETALHANDO 

OS BENEFÍCIOS GERADOS 

AOS USUÁRIOS E AO 

INSTITUTO. OUVIR OS 

ENVOLVIDOS, ACEITANDO 

SUGESTÕES E AJUSTES, 

INTEGRANDO TODOS NESSA 

EMPREITADA. 

SERVIÇO DE 

ENGENHARIA 

CLÍNICA (SEC) 

SERVIÇO DE 

PATRIMONIO, 

PORTARIA,ADMINIS

TRAÇÃO E 

COORDENAÇÃO 

HOSPITALAR. 

O MAIS 

BREVE 

POSSÍVEL 

- 

ESTABELECER OS 

PARÂMENTOS 

QUE DEVERÃO 

SER 

CONTEMPLADON

O SISTEMA DE 

INFORMAÇÃO 

INTEGRADO 

AS INFORMAÇÕES QUE 

DEVERÃO CONSTAR NO SI 

PARA COLETAR 

DADOSIMPRESCINDIVEL 

PARA UMA GESTÃO 

PATRIMONIAL EFECIENTE. 

SEC INC 
EM 

EXECUÇÃO 
- 

SI INTEGRADO, 

LEITORES DE 

CÓDIGO DE 

BARRA E 

COMPUTADORES 

ELABORAÇÃO DE 

DESCRITIVO QUE ATENDAM 

AS ESPECIFICAÇÕES 

SOLICITADAS PARA 

PROCESSO DE AQUISIÇÃO. 

TI SEC 

O MAIS 

BREVE 

POSSÍVEL 

- 

SI INTEGRADO 

SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO 

DE MÓDULOS PARA O SIST. 

EXISTENTE OU AQUISIÇÃO 

DE UM SI INTEGRADO COM O 

MÓDULO DE GESTÃO 

PATRIMONIAL PARA 1391 

EQUIPAM. BIOMÉDICOS. 

SEC INC 

O MAIS 

BREVE 

POSSÍVEL 

± 700 MIL AO 

ANO 

CODIFICAÇÃO 

COM CÓDIGO DE 

BARRAS DE 

TODOS OS EMH 

O TOMBAMENTO DE NOVOS 

EQUIPAMENTOS OU NO 

INVENTÁRIO DO 

EQUIPAMENTOS JÁ 

EXISTENTES IDENTIFICAR 

COM CÓDIGO DE BARRA 

SERVIÇO DE 

PATRIMÔNIO 
INC 

EM 

EXECUÇÃO 
- 

AQUISIÇÃO DE 

LEITORES DE 

CÓDIGO DE 

BARRA 

SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO 

DE 4 LEITORES DE CÓDIGO 

DE BARRA. 

SERVIÇO DE 

PATRIMÔNIO 
SEC E PORTARIAS 

JUNTO A 

AQUISIÇÃO 

DO SI 

INTEGRADO 

± 2.000,00 

AQUISIÇÃO DE 2 

COMPUTADORES 

SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO 

DE 2 COMPUTADORES 

SERVIÇO DE 

PATRIMÔNIO 
PORTARIAS 

JUNTO A 

AQUISIÇÃO 

DO SI 

INTEGRADO 

± 4.000,00 

TREINAMENTO 

PARA USO DO SI 

INTEGRADO 

TREINAMENTOPARA OS 

USUÁRIOS DO 

FUNCIONAMENTO DO SI 

INTEGRADO. HABITUANDO-

OS A TODAS AS 

FUNCIONALIDADES. 

SETOR DE TI 

CONCOMITANT

E COM A 

FORNECEDORA 

DO SI 

INTEGRADO. 

SERVIÇOS DE EC E 

PATRIMÔNIO, 

PORTARIAS, TI, 

DIREÇÃO ADM. E 

COORDENAÇÃO 

HOSPITALAR 

APÓS 

CHEGADA 

DE TODOS 

OS ITENS. 

INCLUSO NA 

AQUISIÇÃO 

DO 

SOFTWARE 

 

Fonte: Elaboração própria (2015). 
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Figura 4 - Fluxograma do Plano de Ação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Fonte: Elaboração própria (2015). 

 

 

 

 O plano de ação visa à aquisição de um Sistema de Informação para a gestão dos 

equipamentos biomédicos do INC e tem dentre outros benefícios a maior integração dos 

setores, facilitando a rede de relacionamento que a ANVISA estabelece para a Engenharia 

Clínica. 

SIM 

NÃO 

Início 

Coleta de opiniões, 

sugestões e ajuste 

para o SI . 

SEC: Apresentação dos 

envolvidos (SPAT, Portaria, 

DIMEA, DIAD) do SI para Gestão 

dos Equipamentos Biomédicos. 

SEC / DIMEA: 

Estabelecer 

parâmetros do SI. 

Os parâmetros 

foram 

definidos? 

SIM 

NÃO 

SI: Sistema Informatizado  SEC: Serv. Engenharia Clínica 

TI: Setor de Tecnologia da Informação 

SPAT: Serv. Patrimônio DIAD: Direção de Administração 

DIMEA: Direção Médica INC: Instituto Nacional de Cardiologia 

 SPAT: identificação dos 

equipamentos biomédicos com 

código de barras. 

SPAT: entrega do SI, leitores de 

código de barras (SEC e 

portarias) e dos computadores 

(portarias). 

 

TI: Elaboração do descritivo, 

que atenda os parâmetros 

estabelecidos para aquisição 

do SI, leitores de código de 

barras e computadores. 

 

Fim 

Informatização da Gestão 

dos Equipamentos 

Biomédicos do INC 

 

SI 

funcionando a 

contento? 

TI/Fornecedor: 

treinamento para os 

usuários e alterações 

pertinentes para o pleno 

funcionamento do SI. 

 



 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – RELATÓRIO TÉCNICO 

15 

 

 

4 - Conclusão 

 

 Esta pesquisa evidenciou a importância que deve ser dada ao gerenciamento do parque 

biomédico do INC. Neste diapasão considera-se que o cenário atual é de contínuas mudanças, 

principalmente no que tange às novas tecnologias e, abster-se disso acarreta uma série de 

prejuízos para o alcance da efetividade, visto que as respostas para as mudanças e tomadas de 

decisões precisam ser imediatas.  

 Por conseguinte, acredita-se que a implantação do SI Integrado para o gerenciamento 

do parque biomédico do INC será fundamental para aumentar a integração entre os serviços, 

principalmente pela facilidade que proporcionará para a execução das atividades. Contudo, do 

estudo restou evidente que a implantação do SI não será suficiente para eliminar todos os 

problemas identificados, mas será o início para um processo de integração. 

Os problemas enfrentados para gerir um grande e complexo parque biomédico 

mostrou que uso de ferramentas rudimentares ao invés das tecnologias disponíveis acarretam 

falhas. O intervalo para realização do inventário evidencia bem isso. Durante o período de 

2008 e 2014 apenas dois inventários foram realizados, e seus dados não se apresentam como 

informações claras e objetivas.  

Dentre os benefícios do uso do Sistema de Informação Integrado citam- se que as 

informações e os dados serão tratados e irão gerar mensagens claras e objetivas para verificar 

se os objetivos, metas e recursos foram alcançados e utilizados com eficácia e efetividade; 

permitirão que os equipamentos atendam às funções e aos padrões de desempenho 

pretendidos pelos usuários, segundo as condições operacionais presentes, obtendo os níveis 

adequados de disponibilidade do equipamento e de custos; maior integração/parcerias entre os 

setores através da rede de relacionamento com o setor de engenhara clínica por meio do 

sistema, pois é evidente que uma gestão de tecnologia apropriada só pode ser concebida com 

sua informatização plena, e esta contribuindo significativamente nas questões econômico 

financeiras, facilitando os processos de tomadas de decisão através do uso de informações 

tratadas. Aos resultados expostos,assinala-se que embora haja empenho em viabilizar o 

controle das movimentações dos equipamentos biomédicos do INC, tal controle se faz de 

forma elementar, não se utilizando/explorando todos os recursos tecnológicos disponíveis. 
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