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Resumo 

 

O presente estudo teve como objetivo identificar e analisar os fatores que contribuem 
para a efetividade do gerenciamento dos equipamentos médico-assistenciais no 
Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais (HC-UFMG), em Belo 
Horizonte/Minas Gerais. Para o alcance desse objetivo, foi realizado estudo de caso 
com pesquisa de campo no HC-UFMG, por meio de entrevistas com profissionais que 
manuseiam e operam equipamentos médico-assistenciais; profissionais que prestam 
manutenção nos equipamentos e profissionais que gerenciam equipes de manuseio, 
operação e manutenção de equipamentos. Os dados coletados foram organizados por 
tipo de questionário, perguntas, cargos e setores. Como estratégia para a discussão 
dos resultados foi utilizada a técnica do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) subsidiado 
pela análise da Ideia Central (IC) de cada pergunta ou de grupos de perguntas. A partir 
dos DSC´s foi possível identificar os fatores que contribuem para a efetividade no 
gerenciamento dos equipamentos médico-assistenciais, tais como: qualificação 
profissional; conhecimento prático; inserção do profissional no trabalho; supervisão para 
avaliação, desenvolvimento, resultados, melhoria contínua; atualização profissional e 
suporte técnico; responsabilização individual; infraestrutura adequada; implementação 
de plano de gerenciamento de equipamentos. Acrescenta-se à análise propostas de 
ações para a melhoria dos processos de trabalho referentes ao gerenciamento de 
equipamentos médico-assistenciais no Hospital, a saber: envolver os fóruns que fazem 
discussão e promovem ações sobre equipamentos médicos na construção de um Plano 
de Gerenciamento de Equipamentos sistêmico; implementar o Plano de Gerenciamento 
de Equipamentos seguindo as legislações pertinentes; considerar o momento de 
transição e de reestruturação como uma oportunidade de mudança de cultura e 
crescimento organizacional.  
 
Palavras-chave: Gestão em Hospital Público; Gerenciamento de equipamentos 
médico-assistenciais; Efetividade na gestão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

 

This study aimed to identify and analyze the factors that contribute to the effectiveness 
of the management of medical-care equipment at the Hospital of Federal University of 
Minas Gerais (HC-UFMG) in Belo Horizonte, Minas Gerais. To achieve this goal, we 
performed a case study with field research at HC-UFMG, through interviews using a 
semi-structured questionnaire to professionals who handle and operate medical-care 
equipment; professionals who provide maintenance on equipment, and professionals 
who manage the operation and maintenance of equipment. The data collected were 
organized according to type of question, positions and sectors. As a strategy for 
discussion of the results, the Collective Subject Discourse (CSD) was used supported by 
the analysis of the Central Idea (CI) of each question or question groups. According to 
the DSC results, it was possible to identify factors that contribute to the effectiveness of 
the management of medical-care equipment, such as: professional qualification; 
practical knowledge; promotion of professionals; functional monitoring and supervision; 
evaluation, development, results, continuous improvement; professional development 
and technical support; Individual accountability; adequate infrastructure and; 
management plans. In additional to the analysis, proposals for actions to improve work 
processes for the management of medical and welfare of Hospital equipment was 
observed. Other results included forums that make discussion and promote action on 
medical equipment, construction of management plan systemic equipment, implement 
the equipment management plan following the relevant legislation. Consider the time of 
transition and restructuring as an opportunity for cultural  
change and organizational growth. 
 
Keywords: Management in Public Hospital; Management of medical and healthcare 
equipment; Effectiveness in management. 
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1 Introdução 

 

A busca incessante por melhores resultados na prestação de serviços transformou as 

organizações em espaços de grandes reflexões sobre seu principal potencial, que são 

as pessoas. No entanto, não é somente a área de gestão de pessoas a responsável e a 

que sofre com as mudanças e transformações nos últimos anos: todas as unidades da 

organização devem se envolver com as pessoas no trabalho, pois, suas ações, 

comportamentos e atitudes são determinantes para a efetividade dos resultados e do 

desempenho institucional.  

 

Na área da saúde é importante destacar que o paciente está no centro dos processos e 

que a contribuição dos indivíduos no ambiente de trabalho é fator primordial para a 

assistência com qualidade e segurança. É imprescindível compreender o contexto dos 

profissionais para que estes se comprometam com os objetivos e com o negócio 

institucional.  

 

O presente estudo abordará temas relacionados ao gerenciamento de equipamentos 

médico-assistenciais em hospitais, envolvendo processos de trabalho, de gestão, 

manutenção, manuseio e operação desses equipamentos.  

 

Esta pesquisa, que se configura como um estudo de caso com pesquisa de campo, foi 

realizada no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais (HC-

UFMG), localizado em Belo Horizonte/MG, com o objetivo de identificar e analisar os 

fatores que contribuem para a efetividade no gerenciamento dos equipamentos médico-

assistenciais.   

 

Entre os diversos tipos de equipamentos médicos, destacam-se os equipamentos 

médico-assistenciais que fazem parte da assistência direta a pacientes em situações de 

emergência. Assim, a pesquisa foi realizada junto aos profissionais que gerenciam, 

manuseiam, operam e dão suporte técnico em equipamentos descritos nos capítulos 
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que se seguem e utilizados nos setores de Centro Cirúrgico, Unidade de Terapia 

Intensiva Adulta, Pediátrica, Neonatologia e Pronto Socorro. 

   

Resgatando a linha do tempo da evolução da assistência à saúde no mundo e no 

Brasil, segundo Neto e Malik (2011), desde 2500 a.C. medidas para a melhoria no 

cuidado com os doentes são prioridades na organização das ações na área da saúde. 

 

No Brasil, as políticas de saúde têm investido esforços há dois séculos na construção 

de legislações que orientem e organizem a gestão dos serviços, zelando pela garantia 

de segurança e qualidade na assistência à saúde. Esses esforços acompanham o 

cenário mundial, marcado pela transição demográfica e epidemiológica, com 

crescimento da desigualdade social e grandes desafios na assistência à saúde (Neto & 

Malik, 2011). 

 

Uma das ações estratégicas do Ministério da Saúde (MS) é a definição de critérios de 

excelência para a assistência à saúde com programas de monitoramento em rede de 

hospitais tanto públicos como privados, por meio de certificações amparadas por Leis, 

Decretos e Portarias (Exame, 2014). 

 

Infelizmente, essas estratégias ainda são insuficientes para atender a grande demanda 

de melhoria da assistência à saúde no Brasil. Segundo pesquisa realizada por Malik 

(2014) a certificação de excelência hospitalar chegou ao Brasil há 15 anos e pouco 

mais de 5% dos hospitais do país estão certificados. A região sudeste concentra 70% 

das certificações e o estado de São Paulo representa 39% destas certificações. Cabe 

destacar que estados como Acre, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, Rondônia, 

Roraima e Tocantins ainda não possuem hospitais com certificação de excelência.  

 

A complexidade na gestão de hospitais, segundo La Forgia e Couttolenc (2009), se dá 

considerando que se tratam de organizações com múltiplas áreas com grande interface 

e interdependência entre os processos de trabalho, como por exemplo, a infraestrutura 
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das instalações, os equipamentos médicos, os recursos humanos, financeiros e 

essencialmente a missão em prevenir ou recuperar a saúde.  

 

Ainda segundo estes autores, um dos aspectos que caracteriza o SUS é o desequilíbrio 

das práticas de gestão desses processos, em especial, das tecnologias que compõem 

todo o Sistema. 

   

Os equipamentos médicos hospitalares definidos pela Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA) como equipamentos médico-assistenciais são utilizados direta ou 

indiretamente para diagnóstico, terapia e monitorização na assistência à saúde de 

pacientes em Unidades de Terapia Intensiva, Urgência e Emergência, e Centro 

Cirúrgicos (RDC/ANVISA, 2010). Esses equipamentos fazem parte de um grupo 

expressivo no rol das tecnologias em saúde, têm grande relevância nos procedimentos 

assistenciais, custo elevado, diversidade de modelos, grande sensibilidade ao 

manuseio e operação e estão dentre os equipamentos de elevado risco de danos aos 

pacientes (ANVISA, 2004). 

 

Nesse sentido, a gestão desses equipamentos requer uma estrutura organizacional que 

garanta a efetiva aquisição, manutenção e utilização. O manuseio e operação de 

equipamentos nos hospitais exige detalhamento de padrões desde o processo de 

aquisição até a avaliação da qualificação e habilidades dos profissionais envolvidos, 

seja no transporte, limpeza, esterilização, manuseio, operação e durante a realização 

dos procedimentos (Calil, 2008). 

 

Ao se implantar um sistema de gerenciamento de equipamentos médicos hospitalares, 

é necessário considerar a importância do serviço a ser executado e as especificidades 

requeridas para o seu manuseio. Os profissionais precisam conhecer a importância dos 

equipamentos nos procedimentos clínicos ou nas atividades de apoio e, especialmente, 

serem capacitados periodicamente para a utilização e manutenção adequadas (Calil, 

2008). 
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Para isso, é essencial manter uma descrição objetiva e clara, conforme as normas e 

técnicas, das atribuições dos profissionais da área da saúde e, sobretudo, garantir que 

os profissionais sejam habilitados e apresentem as competências necessárias para 

suas atividades. Segundo as conclusões de Neto e Malik (2011, p.318) “O desafio deste 

século na área de tecnologias médicas será treinar as equipes Médicas e Assistenciais 

na velocidade em que novos equipamentos e materiais são adquiridos”. 

 

A falta de qualificação profissional e de treinamentos periódicos para reciclagem dos 

profissionais que manuseiam e operam equipamentos médicos é um dos fatores que 

contribuem para o frequente e elevado número de danos aos equipamentos. Vale 

registrar que, conforme dados da Engenharia Hospitalar do Hospital foco da pesquisa 

60% dos equipamentos que chegam às oficinas ou são vistoriados nos setores por 

meio de ordem de serviço não têm a descrição do motivo registrada pelo profissional.  

Ainda segundo Neto & Malik (2011), o motivo de grande parte das danificações em 

equipamentos médicos em hospitais é o mau uso durante o manuseio/operação. 

Destacam ainda que as instituições falham no planejamento dos treinamentos e na 

forma de monitorar a realização das atividades e procedimentos. 

 

Refletindo sobre essa abordagem, considera-se que a frequência com que os 

equipamentos médicos são danificados interfere diretamente nos resultados 

assistenciais, administrativos e financeiros dos hospitais nos âmbitos humano, com 

agravos aos pacientes e acidentes de trabalho dos profissionais; físico, com o 

desgaste, manutenção e inutilização dos equipamentos; e financeiro, com o aumento 

do gasto com manutenção, reposição e horas paradas. Ferreira (2011, p.46) reafirma 

essa consideração ao declarar que, a qualidade dos equipamentos sendo mantidos em 

bom estado de funcionamento “permite reduzir o tempo médio dos doentes internados, 

o número de exames de diagnóstico e, em certa medida, o número de tratamentos, o 

que acarreta benefícios humanos, vantagens sociais e menores custos públicos”. 
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Até o momento não há estudos específicos com evidências sobre essa consideração, 

que é possível ser observada nas práticas e no cotidiano dos serviços e na gestão dos 

hospitais. 

 

De acordo com a Resolução da Diretoria Colegiada, da ANVISA, n. 02 de janeiro de 

2010, todos os estabelecimentos de saúde devem realizar o gerenciamento das 

tecnologias em saúde que são utilizadas na assistência aos pacientes. Esse processo 

inclui o planejamento dos recursos físicos, materiais e humanos e a estruturação de 

uma sistemática de monitorização dos riscos relacionados ao uso das tecnologias e aos 

processos de trabalho (RDC/ANVISA, 2010). 

  

Isso traduz a responsabilidade do Gerenciamento de Equipamentos Médicos como um 

dos mecanismos que possibilite a rastreabilidade das tecnologias, ao propiciar 

processos que garantam qualidade, segurança e confiabilidade no uso dos 

equipamentos na assistência aos pacientes (Neto & Malik, 2011). 

 

Acredita-se ser um grande desafio das instituições de saúde manter esse processo em 

pleno funcionamento. A ANVISA, na RDC/ANVISA, 2010, recomenda que: 

 

 (...) cada etapa do gerenciamento deve estar documentada na forma de normas, 
rotinas técnicas ou procedimentos operacionais. Todas as informações 
pertinentes à rastreabilidade das tecnologias devem estar prontamente 
disponíveis (...). (...) é necessário realizar registros sistemáticos que demonstrem 
evidências objetivas da execução de cada atividade e etapas do gerenciamento. 

 

Considerando os desafios no processo de gerenciamento dos equipamentos médicos 

em hospitais, dentre eles, a ausência de autonomia e flexibilidade para planejar, 

coordenar e controlar os recursos humanos e materiais de forma efetiva; a inexistência 

de procedimento padrão para o gerenciamento dos equipamentos e das competências 

dos profissionais que manuseiam e operam, mesmo com grande acervo de documentos 

normatizadores da ANVISA (2004) sobre o tema; o elevado número de danificações 

nos equipamentos por motivo de mau uso (destaque para os equipamentos médico-

assistenciais), foi definida a pergunta orientadora do presente trabalho: Que fatores 



18 

 

contribuem para a efetividade no gerenciamento dos equipamentos médico-

assistenciais em um hospital público?  

 

1.1 Objetivos do estudo 

 

O objetivo geral do estudo foi identificar e analisar os fatores que contribuem para a 

efetividade do gerenciamento dos equipamentos médico-assistenciais em um hospital 

público de Belo Horizonte/Minas Gerais.   

 

Para o alcance desse objetivo foram traçados os seguintes objetivos específicos: 

 

a) Investigar os equipamentos médico-assistenciais em hospitais e os processos de 

gerenciamento, manuseio, operação e manutenção destes equipamentos. 

b) Identificar fatores de efetividade no gerenciamento destes equipamentos.  

c) Avaliar a efetividade, a partir dos fatos investigados, apontando ações para a 

melhoria contínua.   

 

1.2 Justificativa 

 

Os atuais modelos de gestão das organizações são desenvolvidos e definidos a partir 

de suas estratégias e especificidades. Assim, cada segmento desenvolve suas práticas 

a partir de padrões que são adaptados à sua realidade. Infelizmente, no Brasil não 

há articulação entre as políticas do trabalho e da educação que regulamenta a forma de 

gestão das organizações de forma a traçar referências e padrões para as práticas dos 

profissionais em suas diferentes áreas (Barbosa, Ferraz, & Teixeira, 2003). 

 

As instituições públicas de saúde que buscam a melhoria da qualidade e segurança nos 

serviços por meio de metodologias específicas constroem políticas, programas e planos 

de gestão a partir de modelos aplicados em segmentos industriais, tecnológicos e da 

saúde privada. Estes modelos e ferramentas são de grande importância para a 

organização dos serviços públicos e precisam ser alinhados à sua especificidade. Aderir 
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a metodologias de qualidade envolve toda a organização, gestores e profissionais, que 

são peças de extrema importância para a efetividade dos resultados (Mintzberg, 2008). 

 

Nesse cenário de aprendizado para a efetividade nos resultados dos serviços prestados 

pelos hospitais, os gastos com a saúde têm sido base para as discussões das políticas 

nacionais, em que todos os segmentos da saúde enfrentam problemas com o aumento 

dos custos com pessoal, medicamentos, infraestrutura, tecnologia, e informatização 

(Freire, 2011).  

 

A partir disso, foram elencados os motivadores para a elaboração do trabalho:   

a) Tema de relevância na área de gestão em saúde e com grandes desafios no 

cotidiano das instituições, principalmente, em hospitais públicos. 

b) Contribuição com a ampliação de conhecimento na área da gestão de 

equipamentos médicos no Hospital foco do estudo, que ainda não teve estudo 

que abordasse o tema.  

c) Interesse do autor em compreender os processos que fazem parte do 

gerenciamento dos equipamentos médicos e os fatores que podem contribuir 

para a efetividade dos resultados dos processos de trabalho de manuseio, 

operação e manutenção desses equipamentos.  

 

Sobretudo, busca-se ampliar o conhecimento acadêmico na área, uma vez que focou-

se, nesta pesquisa, a especificidade da gestão dos equipamentos médicos hospitalares 

em um hospital público universitário, contribuindo para a busca pela excelência na 

assistência e na gestão. 

 

1.3 Estrutura do trabalho 

 

O presente estudo está composto de cinco capítulos, sendo o primeiro a introdução 

com a contextualização do tema abordado. O segundo capítulo apresenta a revisão 

teórica sobre o contexto dos serviços de saúde pública, a gestão e o processo de 

gerenciamento de equipamentos médico-assistenciais, destacando as instituições 
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hospitalares e a prática dos profissionais que manuseiam, operam, prestam 

manutenção e gerenciam esses equipamentos. O terceiro capítulo trata dos aspectos 

metodológicos da pesquisa com a apresentação do método utilizado, os sujeitos 

envolvidos, a coleta e tratamento dos dados pesquisados. No quarto capítulo, são 

apresentados e discutidos os resultados da pesquisa com o objetivo de responder aos 

objetivos do trabalho. O capítulo quinto apresenta as considerações finais.   
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2 Referencial Teórico 

 

Este capítulo aborda conceitos e discussões teóricas relacionadas à Gestão Hospitalar 

e de Equipamentos Médicos no sistema público de saúde do Brasil, bem como os 

demais conceitos necessários ao estudo proposto.  

  

2.1 O sistema de saúde pública do Brasil: histórico do SUS e a Gestão dos 

Hospitais públicos 

 

O Sistema Único de Saúde (SUS) do Brasil é considerado um dos maiores planos de 

assistência médica do mundo, tanto pela cobertura como pela complexidade de sua 

gestão. É responsável pelos hospitais públicos do país e está autorizado pelo Ministério 

da Saúde a contratar instituições privadas, normalmente de caráter filantrópico, para 

complementar seus serviços e oferecer assistência integral (Freire, Pitassi, Gonçalves, 

& Shout, 2012)  

 

Esse sistema está sob a responsabilidade do governo federal e foi desenvolvido por 

meio de articulações de lideranças em movimentos sanitários após o regime militar de 

1985. O SUS foi criado em 1988 durante a promulgação da Constituição brasileira e 

está pautado em três princípios básicos (Cordeiro, 1991). 

 

O primeiro é a Universalidade, que prevê que todos os cidadãos devem ter acesso aos 

serviços de cuidados de saúde sem qualquer forma de discriminação com relação 

à cor da pele, renda, classe social, sexo ou outra variável (Cordeiro, 1991). 

 

O segundo é a Integralidade, que considera que a saúde do cidadão é o resultado de 

múltiplas variáveis, entre elas o emprego, a renda, o acesso à terra, serviços 

de saneamento básico, acesso e qualidade nos serviços de saúde, educação, boas 

condições psíquicas, familiares, sociais, acesso pleno e completo de cuidado com a 

saúde, incluindo prevenção, tratamento e reabilitação (Cordeiro, 1991). 
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Finalmente, a Equidade, que garante políticas de saúde orientadas para a redução das 

desigualdades entre os indivíduos e grupos, defendendo que essas ações devem ser 

direcionadas primeiramente à população mais carente (Cordeiro, 1991). 

 

À época de sua criação, o SUS buscou redefinir o conceito de saúde com novas 

dimensões de entendimento que envolve alimentação, moradia, emprego, lazer e 

educação (Morici & Barbosa, 2013). 

 

Em 2006 a rede do SUS alcançou seu ápice de atuação com cerca 6 mil hospitais, 26 

mil equipes da saúde da família, 215 mil agentes comunitários de saúde em mais de 5 

mil municípios do país (Morici & Barbosa, 2013). 

 

Segundo Cordeiro (1991), o SUS conta com a participação popular nas definições das 

políticas, planejamento e supervisão das ações nas instâncias dos bairros, cidades, 

municípios e estados por meio das conferências nacionais e estaduais de saúde. Essa 

estrutura e organização representam uma forma avançada de democracia e 

estabeleceu as diretrizes para iniciativas semelhantes em muitos outros setores além 

da saúde por toda a sociedade brasileira. 

 

Entretanto, segundo La Forgia e Couttolenc (2009) mesmo após quase três décadas de 

muitos avanços o SUS ainda se apresenta insuficiente e carente de uma gestão com 

qualidade para cumprir sua missão. Para esses autores, o maior desafio do SUS é a 

busca por eficiência na gestão. Acrescentam ainda que as instituições de saúde de 

grande porte, representadas pelos hospitais do SUS, podem avançar mais na utilização 

dos recursos disponíveis e no investimento em melhoria contínua dos processos de 

trabalho.  

 

Os hospitais são considerados o centro do sistema de saúde no Brasil e são 

responsáveis por 75% dos gastos do setor. Representam espaços de trabalho da 

maioria dos médicos e profissionais da área da saúde sendo referências para a 
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formação de recursos humanos, ambiente de desenvolvimento e adoção de novas 

tecnologias (La Forgia & Couttolenc, 2009). 

 

De acordo com Machado e Kurcgant (2004), no Brasil as organizações de saúde têm 

uma cultura própria que as diferenciam das demais organizações. Os hospitais se 

estruturam por meio de políticas direcionadas, de cima para baixo, com setores 

encarregados de atividades bem caracterizados e pelo desenvolvimento relacional de 

uma hierarquia verticalizada.  

 

A partir disso, observam-se muitos conflitos marcados por disputa de poder e de espaço 

que desconstrói o ambiente para bons relacionamentos dificultando o trabalho 

integrado.  

 

Nessa perspectiva entre a ideal integração para a prestação dos serviços de saúde e a 

fragmentação hierarquizada do poder, os hospitais são exemplos de organizações 

profissionais, cuja análise demanda motivações, incentivos e cuidados especiais, que 

subsidiam as estratégias de decisões gerenciais e administrativas (Mintzberg, 2008).  

 

Assim, a organização hospitalar se caracteriza por ser um sistema social aberto, em 

que atuam vários subsistemas técnicos, uma “torre de Babel” de conhecimentos e 

habilidades que procuram falar a mesma linguagem, mas disputam entre si seus 

espaços. A consequência disso é que nenhuma pessoa ou grupo social pode ser 

considerado o responsável pela qualidade ou sucesso da assistência prestada ao 

paciente, pois a prática processual do cuidado é fragmentada, não havendo sincronia 

nas ações assistenciais (Mintzberg, 2008). 

 

O contexto dos hospitais está inserido na estrutura de organização da assistência do 

SUS no nível de alta complexidade; assim mantém relacionamento com os níveis de 

atenção básica e atenção em média complexidade. As relações entre esses níveis são 

bastante complexas, considerando que o sistema funciona em rede para a promoção 

da integralidade da assistência, ou seja, as pessoas, conforme suas necessidades 
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buscarão atendimentos em locais diferenciados e serão atendidos em tempo e 

especialidades também diferenciadas (Brasil,  2007). 

 

A relação entre a atenção básica e os hospitais tem sido tema de discussões em 

âmbitos estratégicos, pois tem impactado nos resultados assistenciais e financeiros.  

 

Conforme Brasil, 2007, p. 16:  

 

Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito 
individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a 
prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a 
manutenção da saúde. É desenvolvida por meio do exercício de práticas 
gerenciais e sanitárias, democráticas e participativas, sob a forma de trabalho 
em equipe, e dirigidas a populações de territórios bem delimitados, pelas quais 
assume a responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no 
território em que vivem essas populações. Seus recursos estão direcionados a 
resolver os problemas de saúde de maior frequência e relevância em seu 
território. É o contato preferencial dos usuários com os sistemas de saúde.  

 

Dessa forma, um dos objetivos organizacionais da Atenção Básica é a 

descentralização, capilaridade e proximidade da vida da população. Precisa ser para a 

rede de atenção do SUS a principal porta de entrada e o centro de comunicação (Brasil, 

2012). 

 

Infelizmente, os avanços com investimento nas estruturas e na ampliação da 

assistência de forma a estar cada vez mais próximas à população ainda é insuficiente. 

Dessa forma os hospitais sofrem com a sobrecarga de atendimentos que poderiam ser 

atendidos no nível primário (Morici & Barbosa, 2013). 

 

Ao atender as deficiências da Atenção Básica, que são atendimentos de atenção 

primária, os hospitais deixam por terra seu dinamismo da assistência às situações de 

complexidade. Os casos mais simples passam a competir com as emergências reais de 

atenção. Esse é um processo em que se observa a ineficiência na estrutura dos 

Hospitais, pois reduzem sua capacidade de atendimento de média e alta complexidade 
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e onera a estrutura estatal com procedimentos que custarão mais caros (Morici & 

Barbosa, 2013). 

 

Cabe acrescentar o conceito de atenção em média e alta complexidade que em muitas 

situações funcionam na rede de assistência do SUS com os mesmos critérios, mas que 

são estruturas com finalidades diferentes. De acordo com Brasil (2007, p. 17), 

 
A média complexidade ambulatorial é composta por ações e serviços que visam 
atender aos principais problemas e agravos de saúde da população, cuja 
complexidade da assistência na prática clínica demande a disponibilidade de 
profissionais especializados e a utilização de recursos tecnológicos, para o apoio 
diagnóstico e tratamento (Brasil, 2007, p. 17). 

 

Por fim, no mesmo documento temos o conceito de atenção em alta complexidade 

como: 

 
Conjunto de procedimentos que, no contexto do SUS, envolve alta tecnologia e 
alto custo, objetivando propiciar à população acesso a serviços qualificados, 
integrando-os aos demais níveis de atenção à saúde (atenção básica e de média 
complexidade) (Brasil, 2007, p. 18) 

 

2.2 Tecnologia em Saúde 

 

O crescente mercado de inovação tecnológica promove importantes avanços na 

prestação de serviços da área da saúde, principalmente nos hospitais que precisam 

atender às crescentes demandas de complexidade na assistência aos pacientes, criar 

novos serviços e procedimentos (Antunes et al., 2002). 

 

Conforme Freire (2011) a adoção de padrões de qualidade e uso de novas tecnologias 

permitem diagnósticos mais precisos, menos erros nos tratamentos, com recuperação 

mais rápida e consequentemente redução de custos no sistema de saúde. 

 

A Resolução da Diretoria Colegiada, da ANVISA, n. 02 de janeiro de 2010, define 

tecnologia em saúde como: “conjunto de equipamentos, de medicamentos, de insumos 
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e de procedimentos utilizados na prestação de serviços de saúde, bem como das 

técnicas de infraestrutura desses serviços e de sua organização” (Brasil, 2010). 

 

Na área da tecnologia em saúde, entre as boas práticas realizadas pelos hospitais de 

excelência do Brasil destaca-se a participação no Programa de Hospitais-Sentinela 

coordenado pela ANVISA. Esse programa tem o objetivo de criar uma rede para 

discussão e implementação dos padrões de qualidade e segurança na assistência aos 

pacientes. Fazem parte desse programa temas como a Hemovigilância (sangue e 

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

equipamentos médicos) (Antunes et al., 2002). 

 

A tecnovigilância é responsável pela gestão dos equipamentos médicos e busca 

prevenir eventos médicos que possam trazer riscos para o paciente em decorrência do 

uso indevido dos equipamentos. Para isso utiliza ferramentas da qualidade que 

registram os incidentes, possibilitando a análise das informações coletadas para 

proposição de ações corretivas (Antunes et al., 2002). 

 

O Escritório de Avaliação de Tecnologias (Office of Technology Assessment - OTA) 

define que são tecnologias médicas ou de saúde as drogas, equipamentos médicos e 

demais dispositivos, procedimentos médicos e cirúrgicos e os sistemas organizacionais 

de atenção médica e de apoio. Com isso, no processo de gestão hospitalar entende-se 

como Tecnologia em Saúde elementos que vão desde conhecimentos incorporados em 

artefatos – novas drogas, vacinas e equipamentos – como conhecimentos subjacentes 

a novos procedimentos/técnicas e a novas formas organizacionais dos serviços de 

saúde (OTA, 1978).  

 

Na área da tecnovigilância, são considerados equipamentos médico-assistenciais pela 

ANVISA, 

 
(...) equipamento ou sistema, inclusive seus acessórios e partes, de uso ou 
aplicação médica, odontológica ou laboratorial, utilizado direta ou indiretamente 
para diagnóstico, terapia e monitoração na assistência à saúde da população, e 
que não utiliza meio farmacológico, imunológico ou metabólico para realizar sua 
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principal função em seres humanos, podendo, entretanto ser auxiliado em suas 
funções por tais meios (Brasil, 2010). 

 

Estes equipamentos são utilizados nas Unidades de Terapia Intensiva e de 

diagnósticos, Urgência e Emergência e Centros Cirúrgicos, que tiveram avanços 

significativos na busca por melhor qualidade de vida do ser humano (Calil, 2008).  

 

No campo da medicina, os equipamentos médicos desempenham um papel 

fundamental no diagnóstico, monitoramento e tratamento de diferentes tipos de 

enfermidades. Assim, as responsabilidades devem ser compartilhadas desde os 

gestores até os profissionais que manuseiam e operam cada equipamento nos 

procedimentos. A ausência desses equipamentos por motivos de investimento 

tecnológico da organização ou por dano prejudica significativamente o processo 

assistencial. Por isso, é imperativo manter, conforme recomendação da Anvisa, um 

Plano de Gerenciamento das tecnologias, alinhado à legislação sanitária vigente. “A 

conduta visa à segurança do paciente, à redução de eventos adversos relacionados 

aos mesmos e à melhoria da qualidade dos produtos e dos serviços prestados” (Brasil, 

2010). 

  

Os modelos de equipamentos médicos podem ser classificados em categorias como: 

equipamentos de diagnóstico, terapêuticos, de suporte de vida, de monitoramento e de 

laboratórios. As máquinas de diagnóstico são usadas para identificar uma possível 

doença ou distúrbio, e incluem os ultrassons; máquinas de ressonância magnética; 

máquinas de raios-X; máquinas e equipamentos PET/CT de Medicina Nuclear e 

Radiologia, respectivamente. Os equipamentos terapêuticos são comumente usados 

para ajudar os pacientes durante e após os procedimentos cirúrgicos. As máquinas de 

suporte de vida são dispositivos que ajudam na manutenção das funções corporais de 

um paciente e podem incluir ventiladores médicos, máquinas de diálise, hemodiálise e 

máquinas de anestesia. Os monitores médicos, por outro lado, são utilizados por 

profissionais de saúde para medir o estado clínico do paciente, juntamente com seus 

sinais vitais e parâmetros essenciais, incluindo EEG, ECG, pressão arterial e gases 

dissolvidos encontrados no sangue. Enquanto isso, os dispositivos médicos 
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laboratoriais são utilizados para automatizar ou analisar a urina, sangue e genes (Calil, 

2008). 

 

Independentemente dos tipos de dispositivos médicos a serem utilizados, é 

fundamental que eles sejam mantidos adequadamente, de modo a proporcionar maior 

vida útil do equipamento. Para equipamentos médicos de grande porte, tais como 

máquinas de ultrassom portáteis, monitores e máquinas de diálise, é possível contratar 

os serviços de empresas especializadas em manutenção de máquinas e equipamentos 

médicos para manter a confiabilidade de cada dispositivo (Manual do Ministério da 

Saúde – Gestão Equipamentos Médicos, 2015). 

 

No presente estudo destacam-se os equipamentos utilizados nas Unidades de Terapia 

Intensiva Adulta, Pediátrica e Neonatologia, Centro Cirúrgico e Pronto Socorro do 

Hospital foco da pesquisa.   

 

Cabe destacar alguns equipamentos, suas especificidades e processos de trabalho nos 

quais são utilizados. 

  

- Equipamentos de Centros Cirúrgicos: a) Bisturi Elétrico - com as funções de coagular 

vasos sanguíneos, executar a secção dos tecidos e fulgurar que é a coagulação 

superficial. b) Aparelho de Anestesia - utilizado para suprir uma mistura de gases 

anestésicos e promover a sustentação da vida do indivíduo anestesiado com 

segurança. Esse sistema não somente libera os gases anestésicos, vapores e oxigênio, 

como também provê o período transoperatório de um número de monitorizações 

básicas, realizando ainda a ventilação mecânica do paciente; c) Bomba de Infusão - 

destinado à infusão de drogas, controlando sua vazão, tempo e quantidade de líquido 

infundido. Utilizada principalmente para drogas vasoativas; d) Desfibrilador Cardíaco, 

destinado à realização da desfibrilação e cardioversão do coração. Pode ser utilizado 

em cirurgias específicas como, por exemplo, na cirurgia cardíaca ou em intercorrências 

durante o procedimento cirúrgico; e) Monitor Multiparamétrico, é um equipamento 

destinado a monitorização de pacientes com a apresentação dos seguintes parâmetros: 
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Oximetria de pulso; Eletrocardiograma contínuo; Pressão arterial não invasiva; Pressão 

arterial invasiva; Pressão arterial média; Frequência cardíaca; Capnografia; Frequência 

respiratória; Temperatura; Pressão intracraniana (Portal Educação, 2015). 

 

- Equipamentos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI): a) Oxímetro de pulso, que 

verifica a taxa de saturação do oxigênio designada Saturação de O2, ou seja, mede 

indiretamente a oxigenação dos tecidos de maneira contínua; b) Eletrocardiográfico, 

mede a frequência cardíaca e a medida intermitente da pressão arterial; c) Monitor de 

pressão arterial não invasivo (Esfigmomanômetro) ou invasivo (por punção arterial); d) 

Capnógrafo monitora o dióxido de carbono exalado pelo paciente durante cirurgias; e) 

Monitor Cardíaco, que efetua o controle do débito cardíaco; f) sistemas de Infusão para 

a administração de medicamentos e  alimentação entérica - mantida em infusão 

contínua dando aporte necessário de calorias, proteínas e eletrólitos, podendo o 

paciente utilizá-las por longo período; g) Ventilador Mecânico, permite a entrada e saída 

do ar dos pulmões, oxigenando-os e mantendo estabilidade e segurança do sistema 

respiratório (Portal Educação, 2015). 

 

Esses equipamentos, além de fazerem parte de um grupo expressivo no rol das 

tecnologias em saúde no contexto mundial, têm grande relevância nos procedimentos 

assistenciais, custo elevado, diversidade de modelos, além de serem de extrema 

sensibilidade no manuseio, operação e elevado risco de danos aos pacientes (Brasil, 

2004) 

 

2.3 A efetividade na gestão dos hospitais e no gerenciamento dos equipamentos 

médicos  

 

Um dos grandes desafios das instituições públicas de saúde tem sido a ausência de 

autonomia e flexibilidade para planejar, coordenar e controlar os recursos humanos e 

materiais de forma eficiente, para atender as necessidades da população e 

acompanhar o acelerado avanço tecnológico (Brasil, 2012). 
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Ao se registrar qualidade nos serviços prestados pelas organizações hospitalares, 

resgata-se o histórico das discussões sobre qualidade em que, desde 1930, propõe a 

utilização de mecanismos em busca do controle da produção e da organização dos 

processos de trabalho (Freire, 2011). 

 

A trajetória da qualidade apresenta propostas para o estabelecimento de processos de 

melhoria por meio de mudanças de práticas gerenciais e individuais que, 

consequentemente, levam à efetividade dos resultados da prestação dos serviços 

(Freire, 2011) 

 

Entre esses assuntos, a preocupação com os custos na área da saúde é cada vez mais 

urgente. Estudos estatísticos de La Forgia e Couttolenc (2009) informam que a área da 

saúde representa mais de 8% do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil e 60% dos 

gastos nessa área são financiados por recurso público.  

 

Esses dados justificam o fato de que as discussões sobre o tipo de gestão na área da 

saúde é questão central na agenda pública do Brasil, sobrepondo até mesmo os 

assuntos referentes à assistência (Morici & Barbosa, 2013). Estes autores consideram 

que a maior motivação para a busca por formas alternativas de gestão está na 

possibilidade de flexibilização junto ao corpo de profissionais e dos processos de 

trabalho. Entende-se como flexibilização os diferentes tipos de gestão e atuação das 

equipes que além de considerar as especificidades de cada área e ou cargo/categoria, 

considere também o contexto multiprofissional.   

 

Cabe ressaltar nessa reflexão que, em meio ao discurso sobre a eficiência dos serviços 

hospitalares há de se questionar se a real causa é o baixo desempenho, inclusive se os 

custos têm relação com a efetividade dos resultados. 

 

As investigações de Morici e Barbosa (2013) contribuem para esclarecimentos a esse 

questionamento ao demonstrarem que o baixo desempenho é uma realidade da maioria 

dos hospitais públicos. A produtividade é minada pela ineficiência e a responsabilização 
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não é concretizada. Esses hospitais apresentam dificuldade em se adaptar às 

mudanças da contemporaneidade e os motivos podem estar relacionados ao fato de 

serem submetidos a diferentes modelos de gestão (assistencial, administrativa, ensino, 

pesquisa) e também a diferentes regimes administrativos - público e estatal – privado 

com caráter público e privado (Morici  & Barbosa, 2013). 

 

Entre as ações de desenvolvimento do SUS e da melhoria da gestão dos hospitais, La 

Forgia e Couttolenc (2009) destacam que o Ministério da Saúde a partir de 2004 

avançou nas propostas de melhoria do desempenho ao publicar proposta de reforma 

hospitalar incluindo avaliação das deficiências. Os autores destacam seis principais 

deficiências, saber:  

 
...a) oferta desorganizada de leitos com excesso em algumas regiões e carência 
em outras; b) práticas administrativas deficientes; c) falta de informação sobre 
eficiência e qualidade; d) mecanismos de pagamento hospitalares que induzem a 
distorções; e) ausência de arranjos em redes vinculando os hospitais à atenção 
ambulatorial; f) e alta variação no volume e na qualidade de serviços entre 
hospitais (La Forgia e Couttolenc, 2009, p. 4) 

  

Corroborando com essa avaliação Morici e Barbosa (2013), destacam que desde a 

implantação do SUS houve uma expansão da rede hospitalar com o objetivo de 

melhorar o acesso dos usuários e isso resultou na proliferação de pequenos hospitais, 

o que trouxe implicações importantes para a eficiência e qualidade no atendimento. 

Mesmo com um aumento da rede de hospitais graves disparidades regionais 

persistiram principalmente, na oferta de serviços de especialidades médicas e de alta 

complexidade. Como exemplo, cita-se que muitas áreas metropolitanas ainda 

apresentam densidade de equipamentos maior do que nos países industrializados, o 

que contrasta com níveis medíocres em indicadores básicos de saúde como a 

mortalidade materna - 64,8% em 2011 e neonatal - 10,6% em 2011 (Rede Interagencial 

de Informações para a Saúde – RIPSA, 2012) 

 

Estudos de Freire (2011) apresentam razões de tantas diferenças entre o desempenho 

dos hospitais públicos e privados, elas podem estar nas diferentes práticas clínicas e 
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dos profissionais de saúde, no perfil dos pacientes e características do ensino, 

assistência e pesquisa que interferem no planejamento e execução das práticas. 

 

As disparidades provocam a demanda para que formuladores de políticas públicas, 

políticos e população, entendam os fatores causadores e ofereçam soluções viáveis 

para as deficiências. Conforme as teorias estudadas a necessidade de racionalizar a 

oferta de serviços hospitalares, aplicar recursos de forma mais eficiente e aumentar a 

qualidade da atenção ao paciente é disparador para governantes viabilizarem mudança 

no cenário de forma sistemática. Morici e Barbosa (2013) citam ações urgentes como a 

expansão da rede de atenção básica, ampliação de vagas em residências médicas para 

a formação de mais especialistas, capacitação permanente dos profissionais da área da 

saúde e organização dos encaminhamentos de pacientes para as centrais de leitos do 

SUS.  

 

Contribuindo com as propostas de enfrentamento dos desafios do SUS, Freire (2012) 

destaca sete propostas para a superação e melhor desempenho do sistema: 

Reinserção e articulação do hospital dentro do SUS fazendo parte da central de 

referências e contra referencias da rede e não fazer sua gestão autônoma; Redução do 

tempo de internação; Incorporação de tecnologias e estratégias para maior rotatividade 

de leitos; Implantação de programas de desospitalização; Práticas de humanização 

para promoção da autonomia do usuário, a partir das orientações de acesso, controle 

de infecção e tratamento; Adoção de protocolos assistenciais e criação de equipes de 

referência para a maior responsabilização do cuidado.  

 

Assim, La Forgia e Couttolenc (2009) especificam melhor como as propostas podem ser 

traduzidas nas instituições ao apresentar dimensões analíticas que determinam o 

desempenho do sistema de saúde: o ambiente externo, ambiente organizacional e 

ambiente interno.   

 

Dentre essas dimensões, destaca-se o ambiente interno, pois, conforme La Forgia e 

Couttolenc (2009, p.4): 
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É no ambiente interno que se observa a influência dos ambientes externo e 
organizacional, e é nesse âmbito que recursos são convertidos em serviços 
prestados. Elementos comportamentais importantes incluem práticas de 
gerenciamento de recursos (humanos, materiais, clínicos, financeiros etc.); 
características estruturais da prestação de serviços como instalações, 
equipamentos e mão de obra; e processos de tratamento (La Forgia e 
Couttolenc, 2009, p. 4). 
 
 

Também é no ambiente interno que as organizações criam estratégias para obter 

resultados positivos na inter-relação dos processos de trabalho.  Alcançar práticas para 

a reciclagem, inovação, manter bons resultados em diferentes condições e garantir 

atendimentos às crescentes demandas com o menor custo são os fatores de 

efetividade organizacional (Mintzberg, 2008). 

 

Nessa discussão vale destacar que a efetividade na gestão na área da saúde além de 

levar em conta os princípios da eficácia, eficiência e efetividade está pautada em 

princípios éticos como, o respeito à dignidade humana, à autonomia das pessoas nas 

atividades da organização, a beneficência, a utilidade social, a equidade e a justiça 

(Neto & Malik, 2011) 

 

Subsidiando as afirmações acima, como princípio da eficácia, eficiência e efetividade na 

gestão pública, Motta (1990) apresenta respectivamente: A eficiência como o meio que 

transmite sentido relacionado ao modo pelo qual se processa o desempenho de uma 

atividade, diz respeito, à conduta dos agentes. A eficácia tem relação com os meios e 

instrumentos empregados pelos agentes no exercício de seus afazeres, o sentido é 

tipicamente instrumental. A efetividade é voltada para resultados obtidos com ações 

alinhados aos objetivos definidos junto ao plano da ação.  

 

A partir desse conceito, destaca-se no presente estudo o uso do termo efetividade 

como a forma de análise a ser realizada em um determinado fato ou caso com a 

intenção de avaliar os resultados das ações, conforme Seixas (2002) citado por Morici & 

Barbosa (2013). 
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Cada instituição se apropria destes princípios conforme o posicionamento de sua 

estrutura organizacional. No presente estudo as reflexões sobre esses princípios estão 

restritas aos temas que fazem parte do gerenciamento dos equipamentos médicos em 

hospitais, sem abordagem que envolve especificamente questões de assistência à 

saúde. 

 

Considerando que os princípios de gestão devem fazer parte do cotidiano das pessoas 

para assim serem traduzidos como uma cultura da instituição e que atuação das 

pessoas é mundialmente reconhecida como o recurso de maior valia para o 

desenvolvimento das instituições (Organização Mundial de Saúde, 2007), cabe aos 

gestores o investimento em práticas para a qualificação das pessoas. Seixas (2002) 

citado por Morici & Barbosa (2013) corrobora com essa posição, acrescenta que nas 

instituições de saúde, a formação, o desempenho e a gestão das pessoas interferem 

diretamente na qualidade dos serviços prestados e no grau de satisfação dos 

pacientes.  

 

De acordo com Morici e Barbosa (2013), uma das principais iniciativas para a qualidade 

e segurança em saúde é estimular os profissionais que atuam nas diferentes linhas do 

cuidado aos pacientes e da administração para a criação de nova cultura de 

assistência. 

 

Resgatando conceitos de Donabedian (1994) citado por Freire (2011), a qualidade em 

saúde pode ser considerada como um processo de formação para a avaliação dos 

serviços, na busca por melhores resultados para o paciente, reduzindo riscos e custos.  

 

Nessa mesma citação, Donabedian (1994) caracteriza as expressões Estrutura, 

Processo e Resultados, como a forma de organização para a qualidade dos serviços 

prestados nos hospitais envolvendo padrões de segurança em infraestrutura, 

equipamentos, recursos humanos e regulação quanto ao controle de infecções. O 

investimento em práticas para a certificação das competências dos profissionais, 
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mecanismos de desenvolvimento e qualificação profissional, bem como disciplinadores 

da má prática norteiam a mudança de cultura com vistas à efetividade na gestão.   

 

Neto e Malik (2011) concluem em uma de suas reflexões que a efetividade dos 

resultados pode ser identificada por meio de monitoramento das atividades e de ações 

de melhoria.. Destacam ainda que: 

 

Os serviços de saúde não podem ser entendidos como organizações cujas 
preocupações econômicas ou políticas sejam empecilhos para o 
desenvolvimento de suas funções essenciais de cuidar das pessoas, lhes 
fazendo o bem (princípio da beneficência), Neste sentido, além das obrigações 
individuais dos diversos profissionais de saúde, há a responsabilidade moral do 
gestor por implementar políticas e ações orientadas pelos princípios éticos, 
profissionais, técnicos e econômicos na busca do aperfeiçoamento dos padrões 
de qualidade institucional (Neto & Malik, 2011, p. 345)   

 

No contexto do gerenciamento de equipamentos médicos hospitalares, ainda é 

bastante peculiar o papel do gestor que se caracteriza como o responsável técnico. Nos 

países desenvolvidos as estruturas das profissões encontram-se bem definidas e 

acompanham o contexto da tecnologia em saúde. Nesses países a Gestão da 

Tecnologia Médica (GTM) está sob a responsabilidade de engenheiros biomédicos ou 

engenheiros clínicos. Esta profissão surgiu nos EUA, nos anos 60, como resultado do 

acelerado desenvolvimento dos equipamentos médicos provenientes dos centros de 

pesquisas. Somente em meados dos anos 70 foi construído em Portugal o primeiro 

centro dedicado à investigação na área das ciências biomédicas e em 2000 se iniciou o 

ensino deste ramo da engenharia. 

 

A gestão desses equipamentos requer uma estrutura organizacional que garanta a 

efetiva aquisição, ações de avaliação da qualificação dos profissionais envolvidos no 

manuseio, seja no transporte, limpeza, esterilização, na manutenção, bem como 

durante a realização dos procedimentos, a operação dos equipamentos (Calil, 2008). 

 

Os autores Neto e Malik (2011) consideram que o cenário contemporâneo das 

Tecnologias em Saúde tem exigido das unidades assistenciais a gestão efetiva de seus 
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ativos, entendendo como gestão de ativos a forma de se manter planos de 

gerenciamento em todas as etapas dos processos. Os autores orientam um plano que 

compreenda: Inventário de seus equipamentos, seleção e aquisição, recebimento e 

instalação, manutenções corretivas, preventivas e calibrações, avaliação tecnológica e 

desativação, destacando o desenvolvimento de conhecimentos e competências dos 

profissionais por meio de treinamentos, supervisão, avaliação e mecanismos de 

punição em prol da responsabilização institucional (Neto & Malik, 2011). 

 

A complexidade no gerenciamento de equipamentos médicos no Brasil, segundo Calil 

(2008) tem causas externas às instituições. Existem importantes distorções na 

composição do parque tecnológico do Brasil, em que cerca de 76% dos equipamentos 

médicos encontram-se nas instituições privadas, concentrados em mais da metade na 

região Sudeste. Outro ponto fundamental é a utilização parcial dos equipamentos por 

estarem em condições precárias de funcionamento, sem manutenção preventiva e 

corretiva adequadas. 

 

É importante resgatar fatos históricos que podem ter sido a causa desse cenário 

nacional. No início dos anos 70 ocorreu um aumento mundial na sofisticação, 

complexidade e proliferação da tecnologia médica nos hospitais. Nessa época, a 

segurança hospitalar não foi observada: isolamento elétrico, monitorização e testes de 

segurança ainda não eram praticados. Foram períodos com centenas de registros de 

óbitos causados por eletrocução de pacientes (Brasil, 2004). 

 

Diante disso, os estudos das áreas da engenharia biomédica e clínica avançaram em 

programas para criação de um ambiente seguro para pacientes e profissionais da 

saúde. Os Ministérios da Saúde e da Educação incentivaram os estudos nessa área, 

aumentando o número de instituições de ensino que ministram cursos de 

especialização em engenharia clínica. O principal objetivo era recuperar e administrar a 

vida útil dos equipamentos médicos por carência de profissionais especializados nessa 

área, capacitar os profissionais que manuseiam e operam os equipamentos e promover 

assistência com segurança aos pacientes (Calil, 2008). 
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A prevenção de acidentes com equipamentos medico-assistenciais requer definição 

criteriosa de fluxos de processos de trabalho. Verificações, manutenção adequada do 

equipamento, capacitação dos profissionais que operam e manuseiam os 

equipamentos são medidas essenciais. Além disso, o processo inicial de aquisição do 

equipamento é fundamental. Os equipamentos devem ser avaliados clinicamente sob 

condições similares àquelas em que será utilizado, verificando o que se espera durante 

o seu uso. Também é necessária a padronização do equipamento dentro dos setores 

do hospital, além de promover a substituição dos equipamentos obsoletos (Brasil, 

2003). 

 

Contudo, cabe aos gestores dos equipamentos médicos nas instituições garantirem o 

pleno funcionamento desses recursos proporcionando segurança na prestação dos 

serviços e para isso a estruturação de uma área de Engenharia Clínica é vista como um 

passo importante (Freire, Pitassi, Gonçalves, & Schout, 2012). 

 

Segundo Calil (2008) esse processo de gerenciamento de equipamentos médico-

assistenciais faz parte de um cenário maior que é o gerenciamento dos equipamentos 

hospitalares que, por sua vez, precisa ser desdobrado em ações sistematizando as 

dimensões técnicas, teóricas, administrativas e científicas desde a aquisição até a 

alienação dos equipamentos.  

 

Na dimensão técnica, cabe descrever algumas etapas, que conforme Calil (2008) tem 

relevante abrangência no âmbito hospitalar. Assim, tomamos como: 

 

a) Aquisição: o processo de compra do equipamento que consta aspectos técnicos 

e administrativos, incluindo o levantamento de informações do equipamento e a 

elaboração das especificações técnicas e exigências de seu funcionamento; 

b) Recebimento: ato de receber o equipamento e coloca-lo em uso. Nessa etapa 

está incluída a conferência por profissionais técnicos especializados e a 

instalação no deve local; 
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c) Controle e manutenção: essa etapa corresponde ao programa de gerenciamento 

dos equipamentos com atividades de viabilização do equipamento de forma 

adequada com manutenções preventivas e corretivas, além de um controle de 

todo o parque tecnológico, de treinamento e reciclagem dos profissionais e 

alienação dos inservíveis.  

 

Já na dimensão administrativa, encontram-se muitos desafios, principalmente na gestão 

dos profissionais. Freire (2011) destaca alguns processos importantes que o gestor 

necessita compartilhar com as chefias intermediárias e das categorias profissionais: 

  

a) composição de equipes multidisciplinares qualificadas para o trabalho e 

vínculos empregatícios estáveis; 

b) incorporação de novas tecnologias/equipamentos médicos para a efetividade 

na assistência e nos custos hospitalares; 

c) continuidade nas ações implementadas; 

d) monitoramento da manutenção do parque tecnológico e da capacitação dos 

usuários, que nos hospitais compreendem profissionais médicos, de 

enfermagem, técnicos de manutenção e engenheiros. 

 

A partir dessa dimensão é importante a definição das responsabilidades das instâncias 

de chefias para que o responsável técnico entende-se engenheiro clínico ou biomédico 

chefe da Engenharia Hospitalar, e as chefias imediatas dos profissionais, entende-se 

chefe da enfermagem, chefe médico, executem seus respectivos papéis nos processos 

de: Levantamento e identificação do parque tecnológico; Manutenção preventiva; 

Manutenção corretiva; Calibração; Capacitação dos usuários; Requalificação; Gestão 

de documentos (Manuais, Com tratos, Relatório...); Validação de processo; Execução 

de serviços; Levantamento de necessidades; Especificação do equipamento; Aquisição; 

Recebimento; Instalação; Retirada de uso e obsolescência; Guarda; 

Manuseio/Operação; Esterilização (Neto & Malik, 2011). 

 

Corroborando estas afirmativas Ferreira (2011, p.56) registra que: 
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(...) é essencial garantir a realização de ações de formação destinadas a 
utilizadores novos ou à revisão/atualização dos conhecimentos de utilizadores 
anteriormente formados, contemplando mecanismos de feedback e 
esclarecimento de dúvidas durante a utilização do equipamento. O sucesso do 
tratamento também está ligado a um bom manuseamento dos equipamentos. Os 
acidentes por manuseamento continuam a verificar-se nos hospitais, apesar da 
evolução tecnológica dos equipamentos e técnicas associadas (Ferreira, 2011, 
p.56) 

  

De acordo com pesquisa realizada por Freire, Pitassi, Gonçalves e Schout (2012) sobre 

as práticas de gestão dos equipamentos médicos em hospitais brasileiros de 

excelência, a adoção de boas práticas de gestão está diretamente relacionada à 

estratégia pretendida pela instituição. Os autores destacam que a alta direção 

reconhecem que implementar práticas com responsabilização compartilhada 

proporciona:  

 

(i) Recursos adequados para aquisição e manutenção dos equipamentos 
(contratos de manutenção, qualificação dos profissionais, certificações de 
qualidade); ii) condições adequadas de infraestrutura que garantem o bom 
funcionamento dos equipamentos (climatização, manutenção predial, instalações 
elétricas, gases medicinais; e iii) composição de um serviço de engenharia 
clínica dispondo de estrutura adequada e uma equipe técnica altamente 
qualificada, com salários acima dos valores do mercado (Freire, Pitassi, 
Gonçalves & Schout, 2012, p. 40). 
 

Esses fatores apresentam importante contribuição para a efetividade no gerenciamento 

dos equipamentos que se refletem nos resultados institucionais.  

 

Para o registro e institucionalização de boas práticas em gestão é importante considerar 

ferramentas que, de acordo com Oliveira (1999), Suares (2000) e Meira (2003), 

apresentam metodologias de registro direcionadas a atender os objetivos de cada 

estratégia definida pela organização. Os autores conceituam como ferramentas de 

gestão ou da qualidade, considerando que fazem parte do acervo documental da 

organização desde o início de seu planejamento até o processo de avaliação e 

propostas de melhoria. 
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As ferramentas de gestão são formas concretas e objetivas de registrar e monitorar as 

atividades e os resultados esperados. Elas devem ser construídas com a participação 

dos envolvidos no processo de trabalho, gerenciada de forma a exigir a 

responsabilização individual para com a prestação de serviços institucionais.  

 

A adoção de ferramentas de gestão como apoio à administração contribui para a 

captação, estruturação e disseminação do conhecimento, que segundo Pereira (2005, 

p. 158), encontra-se “desestruturado e disperso na organização ou restrito a poucas 

pessoas, por meio de manuais e normas complexas”. Esse processo é essencial para 

se aumentar a qualidade das decisões organizacionais. 

 

Destaca-se no presente trabalho a ferramenta PDCA, indicada na gestão de processos 

e no gerenciamento de programas e de políticas públicas para o aumento da eficiência, 

melhoria da qualidade e efetividade (Batista, 2012). É um ciclo baseado em quatro 

etapas: 

- P (PLAN): "planejar", metas de melhorias e métodos.  

- D (DO): "executar", atividades de treinamento e educação e outras.  

- C (CHECK): "verificar", resultados das atividades executadas.  

- A (ACTION): atuar corretivamente caso as metas não sejam atingidas. 
 

 

Na Figura 1, apresenta-se a forma ilustrada do ciclo PDCA, considerando as principais 

ações em cada etapa.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 1- Ciclo PDCA 
Fonte –  Hosotani, K. (1992) The QC problem solving approach: solving workspace problems the 
japanese way (com adaptações do autor). Tokio: 3A Corporation.   
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2.4 Os profissionais frente às responsabilidades e ao desempenho institucional  

 

Desde a Teoria Clássica da Administração de Henri Fayol, no ambiente do trabalho se 

deveria partir do todo organizacional e de sua estrutura para garantir eficiência a todas 

as partes envolvidas, sejam pessoas, ou departamentos e setores.  

 

Nessa definição, Chiavenato, (2000) apresenta funções essenciais da teoria que 

especifica sua dimensão:  

a) função técnica relacionada com a produção e fabricação de produtos ou bens; 

b) comercial ligada à compra de matéria prima e venda de produtos; 

c) financeira relacionada com a aquisição e uso do capital;  

d) segurança relacionada com a proteção dos empregados e dos bens da 

instituição; 

e) contábil que destina-se a contabilizações, registros e estatísticas; 

f) administrativa destinada à coordenação das funções anteriores. 

 

A partir dessa época se pautava funções administrativas para as organizações que 

consistiam em, prever – visualizar o futuro e traçar programas de ação, organizar – 

formar o organismo material e social da empresa, comandar – dirigir, orientar as 

pessoas, coordenar – harmonizar, unir todos os esforços e atos coletivos e controlar – 

verificar se tudo está de acordo com as regras estabelecidas (Chiavenato, 2000). 

 

Ao longo da trajetória da Teoria da Administração as abordagens dadas à relação 

profissional/organização surgiam como forma de contestação às teorias anteriores. 

Após a Teoria Clássica surgiu o movimento das relações humanas na tentativa de se 

descobrir os fatores sociais e psicológicos capazes de criar relações de trabalho 

eficazes, passando assim de visão além dos aspectos técnicos e formais, para os 

aspectos sociológicos e psicológicos (Chiavenato, 2000). 

 

A partir das linhas e abordagens da Teoria da Administração surgiram escolas de 

estudos especializados sobre o comportamento profissional em sua relação com as 
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organizações e com o trabalho. Merece destaque, um defensor das teorias sobre 

comportamentos, Douglas McGregor, que também identificava o homem como um ser 

dotado de necessidades e que ao ser satisfeita uma determina necessidade surgia 

outra em seu lugar. Quando as necessidades fisiológicas e de seguranças são 

alcançadas, a ênfase na motivação é transferida para as necessidades sociais ou 

egoísticas. Se elas não forem satisfeitas os indivíduos se sentirão privados e 

demonstrarão insatisfação (Storner & Freemam, 1995). 

 

Contudo, o ambiente social no local de trabalho é apenas um de vários fatores que 

interferem e influenciam a produtividade: níveis de salários, interesses por 

determinadas tarefas, a estrutura e a cultura das organizações e as relações entre 

trabalhadores e a administração.  Nesse contexto considera-se que a produtividade e a 

satisfação são questões bem mais complexas do que se havia imaginado 

anteriormente. 

 

Sobre satisfação e motivação, Maslow, na Teoria da Hierarquia das Necessidades 

considera que a motivação se refere a comportamento que é provocado por 

necessidades que ocorrem dentro do indivíduo e que muitas vezes, as causas estão 

fora do alcance, controle e entendimento do próprio homem. Entende-se assim, que a 

motivação se desenvolve em níveis ou estágios correspondentes às necessidades 

fisiológicas, psicológicas e de autor realização (Chiavenato, 2000).  

 

As necessidades fisiológicas podem ser chamadas primárias, vitais ou vegetativas e se 

relacionam com a sobrevivência dos indivíduos, exigindo, portanto, satisfação periódica 

e cíclica (Chiavenato, 2000). 

 

As psicológicas são chamadas de secundárias e são aprendidas e ocorrem ao longo da 

vida, representando um padrão mais complexo de necessidades: necessidade de 

segurança íntima; necessidade de participação; necessidade de autoconfiança e de 

afeição (Chiavenato, 2000). 
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As necessidades de autor realização estão no nível mais elevado das necessidades 

humanas e decorrem da educação e da cultura das pessoas. É o impulso de realizar o 

próprio potencial e de estar em contínuo autodesenvolvimento (Chiavenato, 2000).  

 

De acordo com Maslow, sua teoria é um conjunto de dois extremos opostos de 

suposições, chamados de "X" e "Y" em que cada uma apresenta o comportamento 

humano com variações consideráveis. Se o ser humano se comportar de acordo com a 

teoria X será um indivíduo preguiçoso e desmotivado, que não gosta do trabalho, o 

evita, sentindo aversão à responsabilidade; preferindo ser dirigido e por isso, deve ser 

controlado e motivado pela coação, punição, dinheiro ou elogios. Na teoria Y as 

pessoas serão motivadas, a partir da auto direção e autocontrole, são competentes, 

criativas, consideram que o trabalho é tão natural como a diversão ou o descanso. 

Assim, sob condições corretas desejam trabalhar, daí que é fundamental proporcionar-

lhe condições para o seu desenvolvimento pessoal (Chiavenato, 2000). 

 

O setor público, em que as mudanças ocorrem em um compasso mais lento quando 

comparadas às ocorridas nas instâncias privada, ainda preserva características da 

administração burocrática desenvolvida em outra época e mantém características 

semelhantes à teoria X (Kotter & Schlesinger, 2008). Essa imagem, conforme esses 

mesmos autores, se associa à ineficiência e à má qualidade dos serviços prestados. 

 

Para os defensores do tradicionalismo, como é o caso de estruturas de prestação de 

serviço público, a teoria X seria a concepção tradicional de administração, baseando-se 

em definir as pessoas como indolentes, preguiçosas, que evitam o trabalho ou 

trabalham minimamente e em troca de recompensas salariais ou materiais.  

 

Destaca-se a visão da Teoria Y, que é considerada com administração moderna, que 

se baseia numa concepção da natureza humana em que as pessoas não se sentem 

mal no trabalho, dependendo das condições o trabalho se torna uma fonte de 

satisfação e recompensa.  
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Vale destacar que, em qualquer que seja o tipo de gestão e linha de condução de uma 

organização, conforme os estudos de Chiavenato (2000), são as pessoas que 

ingressam, permanecem e participam da organização, independente de seu nível 

hierárquico ou sua tarefa. Elas estão distribuídas desde o nível estratégico - direção, 

nível tático/intermediário - gerência e assessoria e nível operacional – técnicos e apoio, 

constituindo no único recurso vivo e dinâmico da organização. Além disso, é o recurso 

dotado de vocação dirigida para o crescimento e desenvolvimento. 

 

As pessoas trazem para as organizações suas habilidades conhecimentos, atitudes, 

comportamentos, percepções, etc. Independente dos cargos e categorias profissionais 

é importante considerar o que trazem para a organização, personalidade, experiência, 

motivação. Na realidade, a palavra recurso representa um conceito muito estreito para 

abranger pessoas. Mais do que recursos, elas são participantes da organização. 

 

Existe uma relação de reciprocidade entre as organizações e os indivíduos em que, 

estes respondem desempenhando suas tarefas. A organização espera que haja 

respeito à autoridade e as pessoas esperam comportamento correto e justo por parte 

das organizações. 

 

A relação de reciprocidade ou interação entre pessoas e as organizações pode ser 

explicitada pela troca de incentivos e contribuições. Chiavenato (2000) ressalta a 

organização como um sistema cooperativo racional, na qual se torna necessário 

conhecer os motivos que levam os indivíduos a cooperar. Os indivíduos estão dispostos 

a cooperar sempre que as suas atividades dentro da organização contribuam 

diretamente para os seus próprios objetivos pessoais. Daí decorre os conceitos de 

incentivos como, “pagamentos” feitos pela organização aos seus participantes, salários, 

prêmios, benefícios sociais, oportunidades de crescimento, segurança no emprego, 

supervisão aberta, elogios etc. e contribuições como pagamentos que cada participante 

efetua a organização a que está ligado, trabalho, esforço, dedicação, pontualidade, 

assiduidade, elogios à organização. 
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Dos conceitos de incentivos e contribuições anteriormente citados decorre a ideia de 

equilíbrio organizacional. Esse equilíbrio reflete o êxito da organização em "remunerar" 

seus integrantes com incentivos adequados e motivá-los a continuar fazendo 

contribuições à organização, garantindo, com isso, sua sobrevivência e eficácia. Dessa 

forma a organização oferece vantagens ou benefícios para induzir a retorno equivalente 

ou maior de contribuições. Torna-se necessário que esses incentivos sejam úteis aos 

participantes, da mesma forma que as contribuições sejam também úteis para a 

organização. 

 

Nesse cenário merecem destaque os conselhos profissionais (nacionais e estaduais) 

que auxiliam tanto as organizações como os profissionais na definição de 

responsabilidades de atuação de cada cargo e também apresenta as condições 

adequadas para o cumprimento das atividades. Nos hospitais, as categorias de 

enfermagem e de médicos encontram-se bem atuantes desde as instâncias 

governamentais até junto aos gestores locais.  

 

Concluindo, o referencial teórico é a base para o desenvolvimento da pesquisa, 

viabilizando o estudo de caso norteado pela abordagem teórica. A partir das discussões 

desenvolvidas nesta seção, foi possível ampliar o conhecimento e a compreensão de 

estudos elaborados por outros pesquisadores nas áreas que envolvem o 

gerenciamento de equipamentos médicos em hospitais.  

 

Para a construção do referencial teórico foram realizadas pesquisas bibliográficas 

referentes aos temas: Saúde pública e gestão de hospitais públicos do Brasil; 

Tecnologia em Saúde; Efetividade na Gestão dos Hospitais e no Gerenciamento dos 

Equipamentos Médico e a responsabilização dos profissionais. Durantes as pesquisas 

bibliográficas buscou-se identificar autores e estudiosos da área de engenharia e 

gestão hospitalar, gestão de pessoas, qualidade em saúde além de legislações 

pertinentes ao controle e regulação dos equipamentos dos serviços de saúde pública, 

contando as abordagens de conceituados autores como: Calil, (2008), Morici & 
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Barbosa, (2013), ANVISA (2004), Chiavenato (2000), Neto & Malik, (2011), Freire, 

Pitassi, Gonçalves, & Shout, (2012) e La Forgia & Couttolenc, (2009). 

 

Esses estudos contribuíram para a elaboração dos questionários utilizados nas 

entrevistas, para o desenvolvimento e fundamentação das análises dos dados e 

discussão dos resultados visando responder aos objetivos propostos. 

  

Assim, o próximo capítulo apresenta a metodologia utilizada na pesquisa constando o 

passo a passo para o alcance dos objetivos propostos. 
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3 Metodologia 

 

Segundo estudiosos sobre metodologia da pesquisa científica, para que os resultados 

sejam considerados confiáveis é necessário que ela seja realizada por meio de um 

processo sistemático e metódico com lógica e coerência. Segundo Severino (2007) os 

métodos de uma pesquisa científica fornecem subsídios para a busca por um 

conhecimento embasado em teorias e evidências confiáveis.    

 

Nessa perspectiva, o método científico de uma pesquisa refere-se a “[...] a 

procedimentos lógicos e de técnicas operacionais que permitem acesso às relações 

causais entre os fenômenos como forma de conhecer a realidade, produzindo 

conhecimento” (Severino, 2007, p. 102). 

 

A partir dessa discussão, o presente capítulo apresenta os procedimentos 

metodológicos utilizados para o alcance dos objetivos propostos, juntamente à 

caracterização da pesquisa, à unidade de análise e observação, às estratégias de 

coleta e análise dos dados.  

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

 

Quanto à abordagem, essa pesquisa caracteriza-se como quali e quantitativa, sendo 

“[...] uma tentativa de explicar em profundidade o significado e as características do 

resultado das informações [...]” (Oliveira, 2012, p. 57). Trata de uma abordagem de 

caráter subjetivo centrando nos recursos interpretativos para análise dos materiais 

coletados.  

 

Quanto aos fins, a pesquisa classifica-se como descritiva, que de acordo com Collins e 

Hussey (2005) possibilita a descrição do comportamento dos fenômenos. É usada para 

identificar e obter informações sobre as características de um determinado problema ou 

questão.  
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Quanto aos meios foi utilizado o método de pesquisa “estudo de caso” por meio de 

pesquisa de campo. Conforme Yin (2001) esse método é recomendado quando o 

objetivo do pesquisador é expandir seus conhecimentos contemporâneos sobre um 

determinado evento dentro de um contexto da vida real. Além disso, trata de um 

método capaz de “[...] contribuir com o conhecimento que temos dos fenômenos 

individuais, organizacionais, sociais, políticos e de grupo [...]” (Yin, 2001, p.20). De 

acordo com Oliveira (2012) o estudo de caso é um tipo de pesquisa que permite ao 

pesquisador generalizações baseadas em evidências, em casos similares, 

possibilitando inferências para que a compreensão da realidade analisada seja 

alcançada.  

 

Entretanto, os autores Collis e Hussey (2005) relatam que a abordagem de estudo de 

caso pode ter pontos fracos relacionados ao acesso à organização e o entendimento de 

acontecimentos em determinado período de tempo, “[...] sem saber o que aconteceu 

antes e o que pode acontecer em seguida” (Collis & Hussey, 2005, p. 75).  

 

Para tanto, nesse tipo de pesquisa destacam-se as observações feitas pelo 

pesquisador junto às entrevistas que permitem uma imersão no contexto dos sujeitos 

para observar sua realidade e levantar informações que possibilita a compreensão da 

lógica que preside nas relações no interior do grupo investigado (Duarte, 2002). 

 

3.2 Unidade de análise e observação  

 

De acordo com Collins e Hussey (2005) uma unidade de análise é o tipo de caso ao 

qual as variáveis ou fenômenos estudados e o problema de pesquisa se refiram e sobre 

o qual se coletam e analisam os dados. A unidade de análise pode ir de um indivíduo, 

um evento, um objeto ou uma empresa até um grupo de indivíduos, um relacionamento 

ou um acordo. 

A unidade de análise da pesquisa é o Hospital das Clínicas da Universidade Federal de 

Minas Gerais (HC-UFMG) e a unidade de observação os profissionais de cargos 
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técnicos e assistenciais que participam do processo de trabalho de manuseio, 

operação, manutenção e gestão dos equipamentos médico-assistenciais. 

 

O HC-UFMG está localizado em Belo Horizonte, Minas Gerais, inaugurado em 1928, 

que, tem atualmente 509 leitos, é referência assistencial em alta complexidade para o 

estado e município. Para sua prestação de serviços conta com um quadro de mais de 

quatro mil profissionais e é campus de estudo de alunos de todos os cursos da área da 

saúde da Universidade Federal de Minas Gerais, além de oferecer o maior número de 

vagas em residência médica do país. 

 

A pesquisa está direcionada aos setores que fazem parte dos processos de 

gerenciamento, manuseio, operação e manutenção de equipamentos médico-

assistenciais do Hospital.  

 

3.3 Procedimentos para coleta de dados  

 

A coleta de dados foi feita por meio de entrevistas com questionários semiestruturados 

com perguntas abertas e fechadas.  

 

Conforme Malhotra (2006),  

 

A flexibilidade na coleta de dados é determinada principalmente pelo grau de 
interação possível do entrevistado com o entrevistador e pelo questionário de 
levantamento. Como o entrevistado e o entrevistador encontram-se frente a 
frente, o entrevistador pode apresentar questionários complexos, explicar e 
esclarecer pontos difíceis e até mesmo utilizar técnicas não estruturadas 
(Malhotra, 2006, p. 90). 

 

Os questionários que orientaram as entrevistas (Apêndice A, B e C) foram elaborados 

de acordo com os processos de Manuseio, Operação, Manutenção, Gerenciamento dos 

equipamentos médico-assistenciais.   
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O Questionário I (Apêndice A) foi direcionado aos profissionais que manuseiam e 

operam os equipamentos, contém 12 perguntas objetivas com respostas sim ou não e 

para cada uma, espaço para a justificativa da resposta e comentário. Nas perguntas 8 e 

9 as respostas foram abertas. Esses profissionais são de cargos técnicos de 

enfermagem, enfermeiros e médicos. 

 

O Questionário II (Apêndice B) foi direcionado aos profissionais que prestam 

manutenção nos equipamentos, contém 10 perguntas objetivas com respostas sim ou 

não e para cada uma, espaço para a justificativa da resposta e comentário. Esses 

profissionais são técnicos de eletrônica e engenheiros clínicos. 

 

O Questionário III (Apêndice C) foi direcionado aos profissionais que gerenciam equipes 

que utilizam os equipamentos, contém 09 perguntas objetivas com respostas sim ou 

não e para cada uma, espaço para a justificativa da resposta e comentário. Esses 

profissionais ocupam diferentes cargos: enfermeiros, médicos e engenheiros e ocupam 

função de chefia nos setores investigados. 

 

As perguntas constantes nos questionários foram elaboradas com o objetivo de 

preservar a uniformidade de entendimento por parte dos entrevistados, o que contribui 

para resultados com maior fidedignidade à realidade além de padronização e 

exploração de campo de análise do pesquisador (Günther, 2006).  

 

Para verificar se os questionários cumpririam com o objetivo, foi realizado um pré-teste 

com três profissionais (enfermeiro, médico e engenheiro) sendo cada um com as 

características necessárias para o tipo de questionário. Mediante as dúvidas dos 

profissionais médico e enfermeiro durante a entrevista e os esclarecimentos prestados 

pelo pesquisador, foi identificada a necessidade de adequação no roteiro das perguntas 

do Questionário I. Essa adequação foi confirmada com a aplicação de mais um pré-

teste que evidenciou não haver mais necessidade de adequações.  
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Previamente à realização das entrevistas foi solicitada autorização do Comitê de Ética 

do HC-UFMG, mediante apresentação dos seguintes documentos: Projeto de 

Dissertação, Carta de aprovação e qualificação do Projeto, Parecer da chefia imediata 

do autor que é servidor na instituição. No Anexo I, consta a Declaração de autorização 

para a realização da pesquisa. 

 

Além disso, todas as chefias dos profissionais entrevistados foram consultadas para 

autorização de acesso aos profissionais, conforme Carta de apresentação e 

autorização da chefia para realização de entrevistas (APÊNDICE D). 

 

3.4 Procedimentos para análise dos dados  

 

Como estratégia para a análise dos dados coletados, por meio das respostas fechadas, 

abertas e comentários. foi utilizada a técnica do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC), 

desenvolvida no final da década de 90 por Lefévre & Lefévre (2006) como uma “[...] 

proposta explícita de reconstituição de um ser ou entidade empírica coletiva, opinante 

na forma de um sujeito de discurso emitido na primeira pessoa do singular” (Lefévre & 

Lefévre, 2006, p. 518). 

 

Acrescenta-se ainda, segundo os autores, que “a técnica busca responder a auto 

expressão do pensamento ou opinião coletiva, respeitando-se a dupla condição 

qualitativa e quantitativa destes como objeto” (Lefèvre & Lefèvre, 2006, p. 518). 

Consiste na forma qualitativa de representar o pensamento de uma coletividade, o que 

se faz agregando, num só discurso-síntese, conteúdos discursivos de sentido 

semelhante, emitidos por pessoas distintas, como respostas a perguntas abertas ou 

semiabertas de questionário. Trata-se de um processo que possibilita o cruzamento dos 

discursos das entrevistas com as teorias abordadas e conceitos utilizados no referencial 

teórico. 

  

A partir da proposta dessa técnica organizaram-se as respostas de cada pergunta por 

cargo e setores de trabalho por meio da estrutura metodológica da Ideia Central (IC), 
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que consiste na descrição dos sentidos presentes nos comentários de cada resposta e 

nos conjuntos das respostas dos diferentes indivíduos com sentido semelhante, e do 

DSC para a construção da análise global por meio das respostas e comentários 

individuais com maior equivalência (Lefèvre & Lefèvre, 2004). 

 

Esse procedimento metodológico explora a dimensão quantitativa e os dados coletados 

foram levantados por meio de tabulações via Microsoft Excel, possibilitando as 

correlações que fazem parte da construção das análises do DSC.  
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4 Apresentação e Discussão dos Resultados 

 

Nesse capítulo, apresenta-se a análise dos resultados da pesquisa, com o objetivo de 

responder aos objetivos propostos. 

 

A etapa do trabalho em que o objetivo foi investigar os equipamentos médico-

assistenciais em hospitais e os processos de gerenciamento, manuseio, operação e 

manutenção destes equipamentos, teve início com os estudos teóricos sobre o contexto 

de uma instituição hospitalar que, segundo La Forgia e Couttolenc (2009), são 

organizações complexas com áreas altamente interdependentes. Merece destaque 

para o tema os processos de infraestrutura das instalações, tecnologias e recursos 

humanos.   

 

4.1 Caracterização da instituição pesquisada 

 

Somado à especificidade dos hospitais, o presente estudo foi realizado em uma 

instituição pública com atendimento 100% pelo SUS, sistema que ainda é caracterizado 

pelo desequilíbrio nas práticas de gestão. Isso acrescenta maior complexidade ao 

processo estudado.  

 

A partir desse cenário buscaram-se estudos dos processos de trabalho que 

compreendem a gestão dos equipamentos hospitalares no HC-UFMG. Estes processos 

são normatizados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) que define 

como equipamentos médico-assistenciais aqueles utilizados direta ou indiretamente 

para diagnóstico, terapia e monitorização à saúde de pacientes em Unidades de 

Terapia Intensiva, Urgência e Emergência, e Centro Cirúrgicos (Brasil, 2010).  

 

Na Tabela 1, encontram-se os setores em que a pesquisa foi realizada e os cargos 

profissionais que têm atividades no manuseio, operação e manutenção dos 

equipamentos.   
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Tabela 1 
Setores e Cargos da unidade da pesquisa 
 

Setor Cargo 
Engenharia Hospitalar Técnico de Eletrônica 

Engenheiro 
Chefia 

Centro Cirúrgico Técnico de enfermagem 
Enfermeiro 
Médico  
Chefia 

Unidade Terapia Intensiva adulta Técnico de enfermagem 
Enfermeiro 
Médico 
Chefia 

Unidade Terapia Intensiva pediátrica Técnico de enfermagem 
Enfermeiro 
Médico 
Chefia 

Unidade Terapia Intensiva neonatologia/berçário Técnico de enfermagem 
Enfermeiro 
Médico 
Chefia 

Pronto Socorro Técnico de enfermagem 
Enfermeiro 
Médico 
Chefia 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

  

4.2 Resultados obtidos nas entrevistas  

 

Considerando a metodologia apresentada para o presente trabalho, foram seguidos os 

seguintes procedimentos com seus respectivos resultados: 

 

Primeira etapa: Para identificar os fatores de efetividade no gerenciamento dos 

equipamentos médico-assistenciais a partir de entrevistas com questionários, foram 

definidos os setores e cargos de profissionais que foram investigados (Figura 3). Para 

acesso aos profissionais, o pesquisador realizou contato pessoal e via telefone, no 

período de 20/06/2015 a 30/08/2015, com as chefias dos setores foco da pesquisa 

apresentando a Carta de apresentação (Apêndice D) e os questionários (Apêndices A, 

B e C). Cada chefia assinou a carta para autorização de acesso aos profissionais nos 

locais de trabalho. Após definição dos seis setores (Figura 3) a serem investigados, foi 
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solicitada autorização da chefia de cada setor e 100% delas permitiram a realização da 

pesquisa e acesso aos profissionais sob sua responsabilidade. 

    

Segunda etapa: Avaliação da efetividade foi identificada a partir dos fatos investigados 

nas entrevistas. O pesquisador foi o responsável pelas orientações e aplicação dos 

questionários, conduzindo as entrevistas, pessoalmente, nos respectivos setores e 

durante a jornada de trabalho. Para realizar as entrevistas individuais e análises do 

coletivo, foi importante definir a representatividade de profissionais a serem 

entrevistados, por cargo e setor. As respostas das questões fechadas, abertas e 

comentários foram analisados individualmente gerando dados quantitativos e 

qualitativos. Para os dados qualitativos foi feita a transcrição literal dos comentários que 

permitiram a identificação das IC por pergunta.  

 

Terceira etapa: A partir da análise da IC (Ideia Central) de cada pergunta agrupadas por 

cada cargo foi construído o DSC. A intensidade e semelhança entre as ideias são 

questões essenciais no DSC, permitindo conhecer o que é compartilhado entre os 

profissionais investigados (Lefevre & Lefevre, 2015). O DSC foi apresentado 

imediatamente após a apresentação das IC´s, por pergunta, fazendo diálogo com as 

teorias estudadas. Foram estruturados por orações contendo estruturas da linguagem 

que permitem manter a coerência e coesão das frases, resguardando a originalidade 

das expressões. 

 

A Tabela 2 apresenta os dados referentes ao quantitativo de profissionais lotados nos 

setores por cargos e o quantitativo referente aos que foram entrevistados. Os dados 

constantes na coluna de quantitativo de lotação foram fornecidos pela Divisão de 

Gestão de Pessoas do Hospital, extraídos do Sistema de Recursos Humanos, em 

20/04/2014. 
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Tabela 2 
Quantitativo de profissionais lotados e entrevistados por setor e cargo, e o percentual 
dos entrevistados  
  

Setor Cargo Quantitativo 
lotado no setor 

Quantitativo de  
entrevistados 

Percentual de 
entrevistados 

Engenharia 
Hospitalar/Eletrônica 

Téc eletrônica 
Engenheiro 
Chefia 

02 
01 
01 

01 
01 
01 

50% 
100% 
100% 

Total entrevistados   03 83,33% 
Centro Cirúrgico Téc enf 

Enfermeiro 
Médico  
Chefia 

45 
20 
80 
10 

22 
09 
36 
08 

49% 
45% 
45% 
80% 

Entrevistados   75 54,75% 
Unidade Terapia 
Intensiva adulta 

Téc enf 
Enfermeiro 
Médico 
Chefia 

25 
15 
08 
03 

11 
09 
02 
02 

44% 
60% 
25% 
67% 

Entrevistados   24 49% 
Unidade Terapia 
Intensiva pediátrica 

Téc enf 
Enfermeiro 
Médico 
Chefia 

18 
10 
15 
03 

11 
08 
13 
03 

61% 
80% 
87% 
100% 

Entrevistados   35 82% 
Unidade de Terapia 
Intensiva neonatologia 

Téc enf 
Enfermeiro 
Médico 
Chefia 

15 
07 
10 
03 

07 
02 
06 
03 

47% 
29% 
60% 
100% 

Entrevistados   18 59% 
Pronto Socorro Téc de enf 

Enfermeiro 
Médico 
Chefias 

25 
10 
08 
03 

08 
04 
02 
02 

32% 
40% 
25% 
67% 

Entrevistados   16 41% 
TOTAL DE 

ENTREVISTADOS 
  171 61,51% 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
 
 

Os dados constantes na coluna “Quantitativo lotado no setor” foram importantes para a 

definição de amostra com margem de segurança para não comprometer a análise. 

Assim, foi possível realizar as entrevistas com o percentual por setor que varia entre 

41% a 83,33% dos profissionais. Os dados subsidiaram as análises apresentadas no 

decorrer desse capítulo. 

O Setor de Engenharia Hospitalar conta com o menor número de profissionais dos 

cargos investigados e foi possível entrevistar 83,33% (3) dos que atuam diretamente 

com a gestão dos equipamentos.  
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O cargo de técnico de enfermagem representa o maior número de profissionais nos 

setores, é cargo sem autorização para assistência de forma independente, 

necessitando, obrigatoriamente, conforme o Conselho Federal de Enfermagem 

(COFEN) de supervisão feita pelo enfermeiro. No Centro Cirúrgico foi possível 

entrevistar 49% (22), na Unidade Terapia Intensiva adulta 44% (11), Unidade Terapia 

Intensiva pediátrica 61% (11), Unidade de Terapia Intensiva neonatologia 47% (7), 

Pronto Socorro 32% (8). 

 

Os enfermeiros são os responsáveis pela organização e assistência da equipe de 

enfermagem nos diversos setores do Hospital. No Centro Cirúrgico foi possível 

entrevistar 45% (09), na Unidade Terapia Intensiva adulta 60% (09), Unidade Terapia 

Intensiva pediátrica 80% (08), Unidade de Terapia Intensiva neonatologia 29% (2), 

Pronto Socorro 40% (4). 

 

Os médicos lotados nos setores definidos para a pesquisa são de diferentes 

especialidades e em seus procedimentos assistenciais operam equipamentos médicos-

assistenciais de alta complexidade. No Centro Cirúrgico foi possível entrevistar 45% 

(36), na Unidade Terapia Intensiva adulta 25% (02), Unidade Terapia Intensiva 

pediátrica 87% (13), Unidade de Terapia Intensiva neonatologia 60% (6), Pronto 

Socorro 25% (2). 

  

Como as chefias foram abordadas para autorização de acesso aos profissionais para a 

realização da pesquisa a adesão foi de 85,3% (19) das chefias dos setores 

pesquisados. 

 

Nos subitens a seguir, apresentam-se os resultados obtidos por tipo de processo 

investigado: Manuseio e operação; Manutenção e Gerenciamento dos equipamentos 

médico-assistenciais.  
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As planilhas foram elaboradas organizando dados por pergunta, por setor, cargo, 

respostas SIM e NÃO, além a análise das IC´s e DSC´s de cada pergunta. A tabulação 

foi realizada em Excel 2010 e a formatação final foi apresentada em Tabelas.   

 

4.2.1 Manuseio e operação dos equipamentos médico-assistenciais 

 

Os questionários apresentados aos profissionais que manuseiam e operam os 

equipamentos – enfermeiros, técnicos de enfermagem e médicos, têm o foco na 

qualificação e competências necessárias para a realização das atividades assistenciais 

aos pacientes do Hospital.   

 

Nas Tabelas 3 a 9, encontram-se os dados referentes a cada pergunta do Questionário 

I (Apêndice A), aplicado aos profissionais que manuseiam e operam os equipamentos 

médico-assistenciais, bem como os comentários com informações semelhantes que 

subsidiaram as IC´s e o DSC.  

 

A Tabela 3 apresenta respostas e análises referentes à primeira pergunta do 

Questionário I: Sua formação acadêmica contemplou disciplina de manuseio/operação 

de equipamentos médico-assistenciais? 

 

Tabela 3 
Sua formação acadêmica contemplou disciplina de manuseio/operação de 
equipamentos médico-assistenciais?    
 

Setor Cargo Entrevistados Resposta 
SIM  

Resposta 
NÃO  

Sem 
resposta  

Comentário  

Centro 
Cirúrgico 

Téc de enf 
Enfermeiro 
Médico  

22 
09 
36 

03 
02 
07 

19 
07 
24 

0 
0 

05 

17 
05 
17 

Terapia 
Intensiva 
adulta 

Téc de enf 
Enfermeiro 
Médico 

11 
09 
02 

04 
0 
0 

07 
09 
02 

0 
0 
0 

1 
02 
0 

Terapia 
Intensiva 
pediátrica 

Téc de enf 
Enfermeiro 
Médico 

11 
08 
13 

04 
02 
04 

07 
06 
09 

0 
0 
0 

0 
04 
06 

Terapia 
Intensiva 
neonatologia 

Téc de enf 
Enfermeiro 
Médico 

07 
02 
06 

0 
0 

02 

06 
02 
04 

01 
0 
0 

01 
0 
02 
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Pronto 
Socorro 

Téc de enf 
Enfermeiro 
Médico 

08 
04 

 02  

02 
01 
0 

06 
03 
02 

0 
0 
0 

04 
01 
0 

TOTAIS  150 31 113 06 60 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
 
 

Dos 150 entrevistados 31 responderam que tiveram em sua formação acadêmica 

disciplina sobre manuseio/operação de equipamentos médico-assistenciais, 113 

responderam que não tiveram e 06 não apresentaram respostas.  

 

A maioria dos profissionais do cargo de técnico de enfermagem teve dúvida na 

expressão acadêmica que faz parte da pergunta, isso requereu do 

entrevistador/pesquisador explicar que trata da formação realizada na escola técnica ou 

faculdade do curso profissional em que foi habilitado para realizar suas atividades.  

 

Mesmo sem apresentar dúvidas ao pesquisador sobre a pergunta, os cargos de 

enfermeiro e médico, tiveram resultados similares ao de técnico de enfermagem.  

 

É importante destacar que os profissionais médicos e enfermeiros são habilitados à 

profissão por meio de curso de graduação que inclui residência e/ou estágio em 

hospitais e registro nos respectivos conselhos profissionais. 

 

Na primeira pergunta 60 entrevistados registraram comentários que foram organizados 

de acordo com a intensidade e semelhança entre as ideias na Tabela 3.1, subsidiando 

as IC´s sobre a formação acadêmica dos profissionais. 

 

Tabela 3.1 
IC´s da primeira pergunta - Questionário I, sobre a formação acadêmica. 
 

Cargos Comentário Comentários semelhantes IC da primeira pergunta 
Téc de enf 23 (10 = 43,7%) Sem disciplina na área; 

(8=34,8%)) Não aprendi no curso, 
aprendi na prática com colegas e chefia; 
(5=8,7)) O curso de técnico não ensina. 

Na formação acadêmica não 
aprende manuseio/operação 
de equipamentos.  

Enfermeiro 12 (4=33,3%) Tive uma instrução apenas 
no ensino básico do curso; 
(4=33,3%) Deveria ter uma matéria 
especifica de manuseio de 
equipamentos médicos; 

A formação acadêmica faz 
uma introdução ao 
manuseio/operação de 
equipamentos. 
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(2=16,6%) Apenas conhecimento 
teórico;  
(2=16,6%) Na enfermagem fizemos 
introdução à instrumentação cirúrgica. 

Médico  25 (8=32%) Faculdade sem orientação 
sobre equipamentos médicos;  
(7=28%) O ensino na medicina é focado 
na assistência e não em equipamentos;  
(5=20%) Aprendi na prática, no 
paciente; 
(3=12%) Durante a residência;  
(2=8) Só a partir da residência. 

A formação acadêmica não 
ensina manuseio/operação de 
equipamentos, aprendem na 
prática, residência. 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
 

 

A partir das IC´s dos comentários registrados por cargo: técnico de enfermagem, 

enfermeiro e médicos, referentes às respostas da primeira pergunta, foi possível 

caracterizar o DSC 1, que trata da formação dos profissionais que manuseiam e 

operam equipamentos médico-assistenciais: 

 

DSC 1 – Na formação acadêmica não se aprende manuseio/operação 

equipamentos médico-assistenciais, há somente uma introdução ao assunto que 

se aprende na prática. 

 

O DSC 1 demonstra que há inconsistências na formação dos profissionais 

manuseio/operação de equipamentos médicos-assistenciais, uma vez que, durante sua 

formação acadêmica (técnica ou superior) o profissional tem somente uma introdução 

sobre o assunto e aprendem os procedimentos por meio do trabalho em equipe e na 

prática assistencial.  

 

Merece destaque o fato de que os profissionais dos três cargos investigados, técnico de 

enfermagem, enfermeiro e médico são responsáveis pela assistência integral aos 

pacientes em uma unidade hospitalar e que faz parte dessa assistência a intervenção 

por meio de equipamentos.  
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Com isso, as instituições precisam ter mecanismos para garantir que além de ser 

habilitado o profissional apresente atitudes requeridas para procedimentos assistenciais 

e uma supervisão efetiva das atividades realizadas.  

 

A Tabela 4 apresenta dados referentes à segunda pergunta do Questionário I: Tem 

experiência há mais de 6 meses em manuseio/operação do (s) equipamento (s) descrito 

(s)? 

 
Tabela 4 
Tem experiência há mais de 6 meses em manuseio/operação do (s) equipamento (s) 
descrito (s)? 
 

Setor Cargo Entrevistados Resposta 
SIM 

Resposta 
NÃO 

Sem 
resposta 

Comentário 

Centro 
Cirúrgico 

Téc enf 
Enfermeiro 
Médico  

22 
09 
36 

00 
06 
32 

02 
01 
0 

20 
02 
04 

11 
0 

22 

Terapia 
Intensiva 
adulta 

Téc enf 
Enfermeiro 
Médico 

11 
09 
02 

11 
09 
02 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

01 
0 
0 

Terapia 
Intensiva 
pediátrica 

Téc enf 
Enfermeiro 
Médico 

11 
08 
13 

10 
08 
11 

01 
0 

02 

0 
0 
0 

06 
04 
05 

Terapia 
Intensiva 
neonatologia 

Téc enf 
Enfermeiro 
Médico 

07 
02 
06 

06 
02 
05 

0 
0 

01 

01 
0 
0 

01 
0 

02 

Pronto 
Socorro 

Téc enf 
Enfermeiro 
Médico 

08 
04 
02 

08 
04 
02 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

06 
01 
01 

TOTAIS  150 116 07 27 60 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

Dos 150 entrevistados 116 responderam ter experiência há mais de 06 meses no 

manuseio/operação de equipamentos médico-assistenciais, 07 responderam que têm e 

27 não apresentaram respostas.  

 

As respostas positivas dos três cargos representam 79% (116) dos profissionais que 

registraram ter experiência há mais de seis meses na atividade de manusear e operar 

equipamentos médicos-assistenciais. 
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O Hospital das Clínicas da UFMG é uma instituição com 87 anos, tem em seu quadro 

de profissionais o maior quantitativo servidores públicos do Regime Jurídico Único 

(RJU) com estabilidade profissional. Conforme informação da Divisão de Gestão de 

Pessoas do Hospital, esses servidores somam 1550 profissionais com uma média de 

mais de 10 anos de atuação. Dentre esses servidores concentram-se os profissionais 

de enfermagem que somam 800 profissionais. Já o quadro de médicos apesar de ter 

maior número de profissionais com vínculo autônomo, têm a média de mais de 5 anos 

de atuação no Hospital. 

 

Os setores investigados: Centro Cirúrgico, Unidade Terapia Intensiva adulta, Unidade 

Terapia Intensiva pediátrica, Unidade de Terapia Intensiva Neonatologia e Pronto 

Socorro, são considerados de alta complexidade assistencial por manter pacientes em 

situações de risco de morte monitorados em tempo integral por equipamentos e 

profissionais assistenciais. Na pergunta não foi solicitada a informação se a experiência 

informada pelo profissional foi adquirida no HC-UFMG ou em outra instituição, mas 

considerando que o tempo de atuação na instituição das equipes médicas e de 

enfermagem é em média mais de 05 anos, é possível considerar que já têm tempo 

considerável de experiência com o processo de trabalho que realiza. Além disso, em 

alguns comentários foram apresentados o tempo de experiência adquirida.  

 

Vale destacar que no setor Centro Cirúrgico 90% (20) dos técnicos de enfermagem 

entrevistados não responderam à pergunta, entretanto, foi possível obter as 

informações sobre a pergunta por meio dos comentários registrados e das observações 

do pesquisador junto à equipe. Trata de equipe com alto índice de tour over, com 

substituição de 80% dos técnicos de enfermagem que eram contratados pela fundação 

e agora estão sendo contratados por meio de concurso públicos. As especificidades da 

assistência aos pacientes por meio de equipamentos médicos no Centro Cirúrgico 

concentram manuseio e operação dos equipamentos nos cargos médicos e 

instrumentadores.  
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Relacionando essa análise à da primeira pergunta, entende-se que, apesar da maioria 

dos profissionais entrevistados não terem em sua formação acadêmica disciplina sobre 

manuseio/operação de equipamentos médico-assistenciais, têm tempo de experiência 

considerável para a realização das atividades. Isso reflete na qualificação dos 

profissionais e também na garantia de uma assistência com qualidade e segurança. 

Na segunda pergunta 60 entrevistados registraram comentários que foram organizados 

de acordo com a intensidade e semelhança entre as ideias na Tabela 4.1. Esses 

comentários subsidiaram as IC´s da segunda pergunta sobre a experiência profissional. 

 

Tabela 4.1 
IC da segunda pergunta – Questionário I, sobre a experiência profissional. 
 

Cargos Comentário Comentários semelhantes  IC da segunda pergunta 
Téc enf 25 (10=40%) No setor tem uma pessoa 

responsável, então não tenho contato 
com equipamentos; 
(06=24%) Alguns equipamentos são 
pouco manuseados; 
(06=24%) Menos nos equipamentos que 
só os médicos manuseiam.  
(03=12%) Ainda não tenho segurança 
desejável. 

Equipamentos são pouco 
manuseados, alguns não 
temos contato e outros só 
médicos manuseiam. 

Enfermeiro 05 (02=40%) Três meses;  
(01=20%) De outros serviços;  
(01=20%) Há sete anos; 
(01=20%) Duas semanas.  

Experiência em meses e anos 
muito diferente dentre a 
equipe. 

Médico  30 (25=83,3%) Inerente à especialização, 
residência e estágio; 
(05=16,7%) Experiência durante a 
residência, apesar das marcas, 
tecnologias atuais e modelos diferentes.  

A experiência é inerente à 
residência, apesar das 
tecnologias atuais e modelos 
diferentes. 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

As respostas SIM foram qualificadas nos comentários, em que os profissionais 

registraram o tempo de experiência na área, além do tempo de formado. A maioria não 

é recém-formada, principalmente os técnicos de enfermagem e 42% (25) destes 

registraram comentários.  

 

Sobre os comentários dos médicos 100% (30) se concentraram na experiência em que 

adquiriram durante a residência e estágio. Há um destaque sobre ter experiências 

anteriores e ter que acompanhar as atuais tecnologias com marcas e modelos 
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diferentes. Essa questão tem relação direta com a assistência e gerenciamento dos 

equipamentos considerando que deve ser preservada a reciclagem de treinamentos 

para a atualização dos profissionais. 

 

A partir das IC´s identificadas por cargo foi possível definir o DSC para a segunda 

pergunta do Questionário I: 

 

DSC 2 – A experiência é inerente à formação médica, mas há preocupação com as 

tecnologias atuais. A equipe de enfermagem tem pouco contato com o manuseio 

de equipamentos e os tempos de experiência são muitos diferentes.  

O DSC 2 demonstra que os respondentes têm tempo considerável de atuação na 

instituição, entretanto sobre o manuseio/operação dos equipamentos médico-

assistenciais há divergências entre os tempos de experiência dos cargos de 

enfermagem e até mesmo o envolvimento com os equipamentos em seus processos de 

trabalho. Já os médicos declaram ter experiência na operação dos equipamentos com a 

preocupação de acompanhar as tecnologias atuais e as diferentes marcas e modelos. 

 

As terceira e quarta perguntas do Questionário I tratam de informações referentes à 

inserção dos profissionais na instituição, orientações e treinamentos na contratação e 

antes do início das atividades sobre o manuseio e operação dos equipamentos médico-

assistenciais. Os dados serão apresentados em figuras separadas, Tabelas 5, 5.1, 6 e 

6.1 com análises do DSC de forma conjunta. 

 

A Tabela 5 apresenta dados referentes à terceira pergunta do Questionário I: Quando 

contratado foi informado do manuseio desses equipamentos? 

 

Tabela 5 
Quando contratado foi informado do manuseio/operação desses equipamentos? 
 

Setor Cargo Entrevistados Resposta 
SIM 

Resposta 
Não 

Sem 
resposta 

Comentário 

Centro 
Cirúrgico 

Téc enf  
Enfermeiro 

22 
09 

09 
04 

13 
03 

0 
02 

15 
04 
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Médico  36 26 07 03 13 
Terapia 
Intensiva 
adulta 

Téc enf  
Enfermeiro 
Médico 

11 
09 
02 

08 
07 
02 

03 
02 
0 

0 
0 
0 

01 
02 
0 

Terapia 
Intensiva 
pediátrica 

Téc enf 
Enfermeiro 
Médico 

11 
08 
13 

07 
05 
09 

04 
03 
03 

0 
0 
1 

07 
07 
05 

Terapia 
Intensiva 
neonatolo
gia 

Téc enf 
Enfermeiro 
Médico 

07 
02 
06 

01 
0 

05 

05 
02 
01 

00 
0 
0 

02 
02 
03 

Pronto 
Socorro 

Téc enf  
Enfermeiro 
Médico 

08 
04 
02 

06 
02 
02 

02 
02 
0 

0 
0 
0 

06 
01 
01 

TOTAIS  150 93 51 06 69 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
 

Dos 150 entrevistados, 93 responderam ter sido informado do manuseio/operação de 

equipamentos médico-assistenciais, 51 responderam que não foram informados e 07 

não apresentaram respostas.  

 

Assim, apesar de 62% (93) das respostas serem positivas, as demais respostas que 

representam 38% (57) devem ser consideradas por não haver um padrão de definição e 

apresentação das atividades requeridas aos profissionais no ato de sua admissão. Isso 

interfere no desenvolvimento e na responsabilização do profissional para com suas 

atividades.  

 

Nessa pergunta foram registrados 69 comentários, que foram organizados de acordo 

com a intensidade e semelhança entre as ideias na Tabela 5.1. Esses comentários 

subsidiaram as IC´s da terceira pergunta, sobre informações ao ser contratado. 

 
Tabela 5.1 
IC da terceira pergunta – Questionário I, sobre informações ao ser contratado. 
 

Cargos Comentário Comentários semelhantes IC da terceira pergunta 
Téc enf  31 (13=41,9%) Apenas sumariamente; 

(08=25,8%) Apenas para ter 
cuidado; 
 (05=16,%) Aprendi com colegas;  
(05=16%) Era para procurar a 
pessoa responsável na hora da 
dúvida. 

 

Sumariamente, para ter 
cuidado e procurar a 
pessoa responsável. 
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Enfermeiro 16 (7=43,7%) Conforme necessidade; 
(4=25%) Apenas de alguns; 
(3=18,8%) Apenas por alto 
(2=12,5%) Fui treinada para assumir 
o plantão 

 

Conforme a necessidade e 
fui informado de alguns. 

Médico  22 (15=68,2%) Fica subentendido; 
(07=31,8%) Sabia da necessidade 
de aprender 

Informação subentendida e 
com necessidade de 
aprender.  

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

Os comentários representam 46% (69) do quantitativo de respondentes e vários 

registros tiveram expressões de sentido subjetivo repetidas: apenas, alguns, era, 

subentendido, exigindo do pesquisar outros recursos para suas análises, a saber as 

observações e informações institucionais. 

 

A Tabela 6 apresenta dados referentes à quarta pergunta do Questionário I: Antes de 

iniciar suas atividades de manuseio e/ou operação de equipamento, foi treinado? 

 

Tabela 6 
Antes de iniciar suas atividades de manuseio e/ou operação de equipamento, foi 
treinado? 
 

Setor Cargo Entrevistados Resposta 
SIM 

Resposta 
NÃO 

Sem 
resposta 

Comentário 

Centro 
Cirúrgico 

Téc enf 
Enfermeiro 
Médico  

22 
09 
36 

05 
02 
18 

17 
05 
16 

0 
02 
02 

18 
07 
21 

Terapia 
Intensiva 
adulta 

Téc enf 
Enfermeiro 
Médico 

11 
09 
02 

08 
05 
02 

03 
04 
0 

0 
0 
0 

03 
05 
0 

Terapia 
Intensiva 
pediátrica 

Téc enf 
Enfermeiro 
Médico 

11 
08 
13 

08 
05 
05 

03 
03 
08 

0 
0 
0 

07 
05 
10 

Terapia 
Intensiva 
neonatologia 

Téc enf 
Enfermeiro 
Médico 

07 
02 
06 

02 
02 
02 

04 
0 

04 

0 
0 
0 

01 
02 
03 

Pronto 
Socorro 

Téc enf 
Enfermeiro 
Médico 

08 
04 
02 

06 
02 
0 

02 
02 
02 

0 
0 
0 

06 
02 
01 

TOTAIS  150 72 73 05 91 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
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Do total de 150 entrevistados, 48% (72) responderam terem sido treinados antes de 

iniciar suas atividades de manuseio/operação de equipamentos médico-assistenciais;  

48,6% (73) responderam que não foram treinados e 3,4% (05) não apresentaram 

respostas.  

 

Considera-se importante relacionar alguns desses resultados com os da segunda e 

primeira perguntas.  Para tanto temos: 78% (113) do total dos profissionais 

entrevistados responderam não ter disciplina sobre o manuseio e operação de 

equipamentos médico na formação; 35% (51) registraram que não são informados do 

manuseio e operação dos equipamentos na contratação e 48,6% (73) não são 

treinados antes de iniciar suas atividades.  

 

Na quarta pergunta foram registrados 91 comentários, que foram organizados de 

acordo com a intensidade e semelhança entre as ideias na Tabela 6.1. Esses 

comentários subsidiaram as IC´s da quarta pergunta, sobre treinamento antes de iniciar 

as atividades. 

 

Tabela 6.1 
IC da quarta pergunta – Questionário I, sobre treinamento antes de iniciar as atividades.  
 

Cargos Comentário Comentários semelhantes IC da quarta pergunta 
Téc enf  35 (13=37,4%) Com colegas; 

(10=28,6%) Com equipamentos 
novos e alguns; 
(12=34,3%) Treinamento com a 
equipe 

Treinamento com a 
equipe e alguns 
equipamentos (novos). 

Enfermeiro 21 (5=23,8%) Sem treinamento; 
(8=38,1%) Com equipamentos 
novos; 
(5=23,8%) Com colegas; 
(3=14,3%) Em treinamento. 

Sem treinamento, quando 
treinado com colegas e 
equipamentos novos. 

Médico  35 (15=42,8%) Na residência; 
(15=42,8%) Não por profissional e 
sim colegas; 
(5=14,4%) Sem treinamento formal. 
 

Treinamento durante a 
residência, sem 
treinamento formal, 
quando treinado não por 
profissional e sim colega. 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
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Os comentários da quarta pergunta representam 60% (91) do quantitativo de 

respondentes e dentre eles, destacam-se os registros que evidenciam falta de 

orientação e supervisão. A supervisão é feita de forma aleatória sem um padrão junto à 

equipe se torna sem efeito desde o início das atividades. 

 

Além disso, observou-se ausência de condução das chefias sobre a clareza da 

descrição e avaliação das responsabilidades dos profissionais.   

 

Conforme informações da Divisão de Gestão de Pessoas do HC-UFMG o processo de 

admissão de profissionais não tem um padrão formal de apresentação dos profissionais 

às rotinas e atividades a serem desempenhas. Em tempos diferentes os profissionais 

são admitidos e antes de iniciarem suas atividades são apresentados às chefias 

imediatas que conduzem a inserção no trabalho. Assim, cada chefia tem sua forma de 

conduzir o profissional no processo de trabalho.  

 

As IC´s identificadas por cargo nas Figuras 5.1 e 6.1 subsidiaram o DSC 3: 

 

DSC 3 – Quando contratado o profissional apenas é informado sobre alguns 

equipamentos, demais ficam subentendidas. Antes de iniciar as atividades não há 

treinamento formal, o que é feito é junto aos colegas. 

 

O DSC 3 identifica fragilidade do Hospital junto ao profissionais desde o momento da 

contratação que repercute diretamente na assistência aos pacientes e na vida útil dos 

equipamentos.  

 

Os estudos de Morici e Barbosa (2013) constatam que o baixo desempenho dos 

hospitais públicos é minado pela ineficiência, por parte da gestão e pela 

responsabilização não concretizada por parte dos profissionais. É necessário que os 

hospitais tenham estratégias de gestão e acompanhamento de seus processos de 

forma a se adaptar às mudanças da contemporaneidade e a garantir padrões no 
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processo de contratação de seus profissionais e o monitoramento da qualificação 

profissional (Morici  & Barbosa, 2013). 

 

Acrescenta-se a isso as definições de Kotter  & Schlesinger, (2008), em que o setor 

público se associa às estruturas de prestação de serviços do tradicionalismo, com a 

concepção tradicional de administração (teoria X), baseando-se em definir as pessoas 

como indolentes, preguiçosas, que evitam o trabalho ou trabalham minimamente e em 

troca de recompensas salariais ou materiais. Vale destacar a outra visão considerada 

como administração moderna (Teoria Y), que se baseia na concepção da natureza 

humana em que as pessoas não se sentem mal no trabalho e dependendo das 

condições o trabalho se torna uma fonte de satisfação e recompensa. Nessa estrutura a 

instituição necessita manter diretrizes de condução de forma clara sobre o que se 

espera dos profissionais e uma avaliação baseada nos resultados esperados.   

 

São os processos bem definidos que, conforme Chiavenato (2000) fazem as pessoas 

que ingressam permanecer e participar da organização, independente de seu nível 

hierárquico ou sua tarefa, com desempenho satisfatório.  

 

A quinta, sexta e sétima pergunta do Questionário I tratam de informações referentes 

aos mecanismos de desempenho das atividades dos profissionais na atuação no 

Hospital: treinamentos periódicos, utilização de manuais, instruções de trabalho, check 

list e supervisão para orientação sobre o manuseio e operação dos equipamentos 

médico-assistenciais. Os dados estão apresentados nas Tabelas 7, 7.1, 8, 8.1, 9 e 9.1, 

com análises do DSC de forma conjunta. 

 

A Tabela 7 apresenta dados referentes à quinta pergunta do Questionário I: Recebe 

treinamentos periódicos para reciclagem ou conhecimentos de novas tecnologias em 

saúde? 
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Tabela 7 
Recebe treinamentos periódicos para reciclagem ou conhecimentos de novas 
tecnologias em saúde? 
 

Setor Cargo Entrevistados Resposta 
SIM 

Resposta 
NÃO 

Sem 
resposta 

Comentário 

Centro 
Cirúrgico 

Téc enf 
Enfermeiro 
Médico 

22 
09 
36 

05 
0 

10 

17 
08 
25 

0 
01 
01 

13 
06 
16 

Terapia 
Intensiva 
adulta 

Téc enf 
Enfermeiro 
Médico 

11 
09 
02 

08 
04 
02 

03 
05 
0 

0 
0 
0 

01 
02 
0 

Terapia 
Intensiva 
pediátrica 

Téc enf 
Enfermeiro 
Médico 

11 
08 
13 

02 
04 
08 

09 
04 
05 

0 
0 
0 

04 
05 
05 

Terapia 
Intensiva 
neonatologia 

Téc enf 
Enfermeiro 
Médico 

07 
02 
06 

04 
0 

01 

03 
02 
05 

0 
0 
0 

02 
01 
03 

Pronto 
Socorro 

Téc enf 
Enfermeiro 
Médico 

08 
04 
02 

01 
0 
0 

06 
04 
02 

01 
0 
0 

02 
02 
01 

TOTAIS  150 49 98 03 63 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
. 
 

Do total de entrevistados, 32.7% (49) responderam que recebem treinamentos 

periódicos para reciclagem e conhecimentos de novas tecnologias em saúde, 65,3% 

(98) responderam não receber treinamentos periódicos e 2% (03) não apresentaram 

respostas.  

 

Relacionando esses dados com a quarta pergunta sobre treinamento antes de iniciar as 

atividades temos: 48,6% (73) não são treinados antes de iniciar suas atividades e 

65,3% (98) não recebem treinamentos periódicos para reciclagem.  

 

Nessa pergunta foram registrados 63 comentários, organizados de acordo com a 

intensidade e semelhança entre as ideias na Tabela 7.1. Esses comentários 

subsidiaram as IC´s da quinta pergunta, sobre treinamentos periódicos para reciclagem. 
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Tabela 7.1  
IC da quinta pergunta – Questionário I, sobre treinamentos periódicos para reciclagem. 
 

Cargos Comentário Comentários semelhantes IC da quinta pergunta 
Téc enf  22 (10=45,5%) Treinamentos pelos 

Fornecedores;  
(6=27,3%) Maioria é com os colegas; 
(6=27,3%) Treinamento pela chefia e 
Engenharia. 

Treinamentos pelos 
fornecedores, colegas, 
chefia e engenharia. 

Enfermeiro 16 (6=38%) Falta de reciclagem; 
(10=62%) Treinamento pelo 
fornecedor e sem periodicidade. 

Treinamento pelo 
fornecedor e sem 
periodicidade. 

Médico  25 (10=40%) Por conta própria; 
(7=28%) Não há oferta; 
(8=32%) Em cursos, congressos e 
pelo fornecedor. 

Não há oferta de 
treinamento, o que é feito 
é por conta própria. 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

Os comentários da quinta pergunta representam 42% (63) do quantitativo de 

respondentes e se concentram na ausência de treinamento ou quando realizado é pelo 

fornecedor, colega ou evento externo. 

 

Durante as entrevistas foi possível observar que os médicos buscam treinamento em 

eventos externos motivados pela especificidade da área de atuação, a saber: os 

equipamentos mais complexos, críticos para a saúde como anestesia, carrinhos de 

emergência, vídeolaparoscópio em uso nas cirurgias neurológicas e transplantes, tem 

uma supervisão mais efetiva dos preceptores/professores que conduzem a chefia do 

serviço. Tratam de áreas em que as consequências pelas falhas no manuseio e 

operação resultam em elevado custo, risco de morte ao paciente e regulação pelas 

normas da Vigilância Sanitária e órgãos certificadores de qualidade e segurança na 

assistência. Entretanto, por serem ações isoladas não há periodicidade definida nem 

um padrão para toda a instituição.   

 

A Tabela 8 apresenta dados referentes à sexta pergunta do Questionário I: Têm à sua 

disposição manuais, instruções técnicas, relatórios e ou check list do (s) equipamento 

(s) que manuseia? 
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Tabela 8  
Tem à sua disposição manuais, instruções técnicas, relatórios e ou check list do (s) 
equipamento (s) que manuseia/opera? 
 

  Setor Cargo Entrevistados Resposta 
SIM 

Resposta 
Não 

Sem 
resposta 

Comentário 

Centro 
Cirúrgico 

Téc enf  
Enfermeiro 
Médico  

22 
09 
36 

01 
01 
21 

21 
07 
15 

0 
01 
0 

13 
06 
08 

Terapia 
Intensiva 
adulta 

Téc enf  
Enfermeiro 
Médico 

11 
09 
02 

05 
03 
02 

06 
06 
0 

0 
0 
0 

01 
02 
0 

Terapia 
Intensiva 
pediátrica 

Téc enf  
Enfermeiro 
Médico 

11 
08 
13 

07 
06 
11 

04 
02 
02 

0 
0 
0 

04 
04 
04 

Terapia 
Intensiva 
neonatologia 

Téc enf  
Enfermeiro 
Médico 

07 
02 
06 

03 
01 
04 

03 
0 

02 

01 
01 
0 

01 
01 
01 

Pronto 
Socorro 

Téc enf  
Enfermeiro 
Médico 

08 
04 
02 

01 
01 
0 

07 
03 
02 

0 
0 
0 

03 
0 

01 

TOTAIS  150 67 80 03 49 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

Do total de entrevistados, 44,7% (67) responderam que têm à sua disposição manuais, 

instruções, relatórios e check list dos equipamentos que manuseiam/operam;  53,3% 

(80) não têm esses materiais à sua disposição e 2% (03) não apresentaram respostas.  

 

Considerando os relatos durante as entrevistas foi possível identificar que grande parte 

dos documentos e instruções sobre manuseio e operação de equipamentos médico-

assistenciais não ficam nos setores do Hospital à disposição dos profissionais. O setor 

de Engenharia Hospitalar é a referência para o arquivo desses documentos que são 

consultados somente em momentos de problemas nos equipamentos. 

 

Na sexta pergunta foram registrados 49 comentários, organizados de acordo com a 

intensidade e semelhança entre as ideias na Tabela 8.1. Esses comentários 

subsidiaram as IC´s da sexta pergunta, sobre manuais, instruções técnicas, relatórios 

ou check list à disposição. 
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Tabela 8.1  
IC da sexta pergunta – Questionário I, sobre manuais, instruções técnicas, relatórios ou 
check list à disposição.  
 

Cargos Comentário Comentários semelhantes IC da sexta pergunta 
Téc enf  22 (7=31,8%) Manuais pouco utilizados; 

(6=27,3%) Não sei onde ficam; 
(5=22,7) Tem um colega responsável 
por isso; 
(2=9%)Temos as instruções 
técnicas; 
(2=9%) Os manuais são em outra 
língua. 

Manuais pouco utilizados de 
difícil localização e 
entendimento. Contam com 
um responsável pelos 
equipamentos e tem 
instrução técnicas. 

Enfermeiro 13 (7=53,8%) Ainda não tenho acesso; 
(4=30,8%) Uma pessoa fornece 
quando preciso; 
(2=15,4%)Tem no setor mas não 
consulto. 

Documentos de difícil acesso 
e contam com um 
responsável quando 
precisam. 

Médico  14 (7=50%) Manual de difícil consulta; 
(4=28,6%) Só na coordenação; 
(3=21,4%) Protocolos do serviço e 
check list; 

Manual com difícil acesso e 
utilizam protocolos do 
serviço. 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
 

Os comentários da sexta pergunta representam 32,6% (49) do quantitativo de 

respondentes e se concentram em expressões de desconhecimento desses 

documentos, difícil acesso e entendimento além de contarem com uma pessoa que é 

responsável pelos equipamentos. Destaca-se nas respostas dos médicos a informação 

de utilizarem protocolos do serviço e check list para consulta sobre o manuseio e 

operação dos equipamentos médico-assistenciais.  
 

A Tabela 9 apresenta dados referentes à sétima pergunta do Questionário I: Tem 

supervisão para orientações nos momentos de dúvidas operacionais ou problemas 

técnicos? 

 

Tabela 9 
Tem supervisão para orientações nos momentos de dúvidas operacionais ou problemas 
técnicos? 
 

Setor Cargo Entrevistados Resposta 
SIM 

Resposta 
NÃO 

Sem 
resposta 

Comentário 

Centro 
Cirúrgico 

Téc enf  
Enfermeiro 
Médico 

22 
09 
36 

05 
0 
19 

16 
07 
17 

01 
02 
0 

15 
07 
17 
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Terapia 
Intensiva 
adulta 

Téc enf  
Enfermeiro 
Médico 

11 
09 
02 

09 
05 
01 

02 
04 
01 

0 
0 
0 

02 
0 
0 

Terapia 
Intensiva 
pediátrica 

Téc enf  
Enfermeiro 
Médico 

11 
08 
13 

08 
05 
08 

03 
03 
05 

0 
0 
0 

05 
05 
08 

Terapia 
Intensiva 
neonatologia 

Téc enf  
Enfermeiro 
Médico 

07 
02 
06 

06 
01 
04 

0 
01 
02 

01 
0 
0 

01 
01 
01 

Pronto 
Socorro 

Téc enf  
Enfermeiro 
Médico 

08 
04 
02 

07 
02 
0 

01 
02 
02 

0 
0 
0 

06 
01 
01 

TOTAIS  150 80 66 04 70 
Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
 

 

Dos entrevistados, 53,3% (80) responderam ter supervisão para orientações nos 

momentos de dúvidas operacionais ou problemas técnicos com os equipamentos, 44% 

(66) responderam não ter supervisão e 2,7% (04) não apresentaram respostas.  

 

O HC-UFMG tem em sua estrutura organizacional gestão compartilhada por meio de 

Unidades Funcionais, que representam unidades de negócio. A governança é composta 

por uma Superintendência, um Gerente de Atenção à Saúde, um Gerente 

Administrativo e um Gerente de Ensino e Pesquisa. Abaixo da governança encontram-

se as chefias das Unidades Funcionais e supervisão de equipes. Os setores 

pesquisados têm supervisão/coordenação de equipes administrativas, de enfermagem 

e médica, entretanto não é um padrão dos setores a chefia realizar a devida supervisão 

e prestar orientações aos profissionais quando trata de questões operacionais e 

técnicas referentes aos equipamentos. Conforme observado durante as entrevistas, a 

supervisão técnica é demandada da equipe da Engenharia Hospitalar que não dispõe 

de equipe em quantitativo suficiente para atender cada setor atuando como supervisão. 

O serviço da engenharia é voltado à manutenção preventiva e corretiva dos 

equipamentos do Hospital, por meio de chamadas/ordens de serviços feitas pelos 

setores. 
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Na sétima pergunta foram registrados 70 comentários, organizados de acordo com a 

intensidade e semelhança entre as ideias na Tabela 9.1. Esses comentários 

subsidiaram as IC´s da sétima pergunta, sobre supervisão para orientação. 

 
Tabela 9.1 
IC da sétima pergunta – Questionário I, sobre supervisão para orientação.  
 

Cargos Comentário Comentários semelhantes IC da sétima pergunta 

Téc enf  29 (14=48,3%) Chefia é a supervisão; 
(10=34,5) Colegas; 
(5=17,2%) Pessoal da engenharia. 

Supervisão feita pela 
chefia, colegas e 
engenharia. 

Enfermeiro 14 (5=35,7%) Supervisão dos colegas; 
(4=28,6%) Supervisão da engenharia;  
(5=35,7%) Somos a supervisão. 

Somos a supervisão, mas 
temos a supervisão de 
colegas e engenharia. 

Médico  27  (8=29,6%) Supervisão deficiente e 
manutenção eventual; 
(5=18,5%) Nunca tivemos supervisão; 
(10=37%) Supervisão dos preceptores; 
(4=14,8%) Não há presença de técnico para 
supervisão. 

Supervisão deficiente, 
quando feita é pelo 
preceptor. Não há 
presença de técnico da 
engenharia e  

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
 

 

Os comentários da sétima pergunta representam 46,6% (70) do quantitativo de 

respondentes e se concentram em declarações de supervisão descentralizadas sem 

alinhamento junto à chefia imediata e à Engenharia Hospitalar. Merece destaque os 

registros de enfermeiros que assumem ser supervisores, entretanto têm colegas e setor 

de engenharia como referência de supervisão para orientações nos momentos de 

dúvidas operacionais ou problemas técnicos com os equipamentos.  

 

As IC´s identificadas por cargo nas Figuras 7.1, 8.1 e 9.1 subsidiaram o DSC 4: 

 

DSC 4 – Treinamentos periódicos quando realizados é pelo fornecedor, por conta 

própria e sem periodicidade. Os manuais, relatórios e instruções sobre os 

equipamentos são de difícil localização e entendimento, contam com um 

responsável pelos equipamentos quando precisam. A supervisão para 

orientações sobre problemas operacionais e técnicos é descentralizada, chefia, 

colegas e engenharia.  
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O DSC 4 demonstra descentralização de referências sobre qual setor ou qual 

profissional é responsável pelo treinamento periódico/reciclagem dos profissionais, 

onde ficam manuais, instruções e check list sobre o manuseio e operação dos 

equipamentos para consulta dos profissionais, além disso, também não é bem definida 

a função de supervisão para orientação aos profissionais. 

 

De acordo com determinações da RDC/ANVISA (2010), as instituições de saúde 

necessitam manter ativo um Plano de Gerenciamento das Tecnologias em que conste 

além das responsabilidades dos gestores, profissionais técnicos e assistenciais que 

manuseiam, operam e prestam manutenções nos equipamentos, a permanente 

atualização tecnológica de equipamentos novos mais modernos e 

reciclagem/treinamento/qualificação dos profissionais.  

 

Não foi identificado durante as entrevistas a implementação de um plano de 

gerenciamento das tecnologias no HC-UFMG. 

 

O Setor de Capacitação do HC-UFMG foi consultado sobre o processo de 

treinamentos/reciclagem periódica e informou que não existe no Hospital um Plano de 

Capacitação específico sobre uso de equipamentos médico-assistenciais. Anualmente, 

o Programa de Capacitação Profissional (PROCAP) do Hospital elabora um Plano de 

Capacitação com ações estratégicas de educação em serviço e orienta às chefias a 

construírem seus planos específicos conforme a necessidade de cada equipe.  

 

Assim, ficou evidente que não há uma determinação padrão na instituição para manter 

as equipes que manuseiam e operam equipamentos médico-assistenciais qualificadas 

e atualizadas sobre o processo de trabalho. Além disso, também não foi identificado 

processo de avaliação do desempenho dos profissionais de forma sistemática com foco 

nos resultados. 
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Resgatando as reflexões dos autores Neto e Malik (2011), o processo de garantia de 

profissionais habilitados e qualificados com as competências necessárias para suas 

atividades é um dos maiores desafios do século nas instituições de saúde.  

 

A falta de qualificação profissional e de treinamentos periódicos para reciclagem de 

aprendizado desses profissionais são fatores que contribuem para o frequente e 

elevado número de danos aos equipamentos, além de fazerem parte das notificações 

de eventos adversos e de falhas na assistência aos pacientes.  Destacam ainda que as 

instituições falham no planejamento dos treinamentos e na forma de monitorar a 

realização das atividades e procedimentos. 

 

Os setores investigados são estruturas fechadas com maior controle de acesso de 

pessoas (Centro Cirúrgico, Unidade de Terapia Intensiva Adulta, Pediátrica e Neonatal 

e Pronto Socorro), com funcionamento 24 horas e as equipes com atividades em turnos 

manhã, tarde e noite. Por se tratarem de setores com atendimento crítico à saúde tem 

um ambiente bastante tenso no que diz respeito à situação de saúde dos pacientes. 

Assim, a organização de toda a estrutura física: mobiliários, equipamentos e acessórios, 

insumos, materiais e documentação desses setores é fundamental para contribuir com 

o desempenho do trabalho. As rotinas são ininterruptas, um profissional rende o outro 

preservando a continuidade da assistência.  

 

Diante das respostas fechadas, dos comentários e das observações durante as 

entrevistas, foi possível identificar que a logística desses setores não favorece a devida 

organização e atualização dos profissionais. Os manuais dos equipamentos não ficam 

todos disponíveis de fácil acesso nos setores. Foi evidenciado que estão arquivados no 

setor de Engenharia Clínica e Eletrônica, ou em arquivos junto à coordenação sem 

utilização de forma rotineira pelos profissionais que manuseiam e operam os 

equipamentos.  

 

Alguns profissionais fizeram relatos verbais com sentido de apelo e desabafo sobre o 

cotidiano nos setores e junto a isso, sugestões com oportunidade de melhorias: A 
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correria diária nos setores de trabalho é muito grande não dando tempo para 

conferências de procedimentos nos manuais; Deveria ter uma matéria especifica de 

manuseio de equipamento; O pessoal está sem preparo e nos treinamentos não ha 

confirmação do aprendizado; Sugiro criar uma Central de Equipamentos para juntar 

tudo e treinar enfermeiros especialistas para fazerem parte da engenharia 

concentrando os equipamentos em um só lugar; nos escutem por favor para o bem do 

paciente .  

 

Foi possível observar ainda que nos setores não há check list para checagem e 

conferência dos equipamentos e acessórios antes da utilização. Destaca-se o Centro 

Cirúrgico, setor que conta com o maior arsenal de equipamentos médico-assistencial 

para procedimentos nos pacientes.  

 

Outro ponto de importante observação são as diversas marcas de equipamentos e 

acessórios padronizados que seguem diferentes padrões para manuseio e operação 

encontrados no HC-UFMG. De acordo com o Programa de Hospitais-Sentinela 

coordenado pela ANVISA os hospitais precisam se inserir nas redes de discussão e 

implementação de padrões de qualidade e segurança na gestão dos equipamentos 

médico-assistenciais, alinhando seus processos desde a padronização e necessidade 

de aquisição até a assistência direta aos pacientes. Assim, a determinação feita pela 

ANVISA precisa se tornar um processo padrão na prática e cotidiano da instituição.  

 

Além disso, o processo de compras do serviço público não dialoga com a atividade fim 

nos hospitais, que por sua vez, também não se interessa por melhorias na metodologia, 

se preocupando apenas com o que está errado na descrição técnica e administrativa do 

processo de licitação (menor preço e documentações cadastrais) ficando sem 

envolvimento com as questões do resultado assistencial. 

 

A supervisão citada na sétima pergunta foi entendida como a chefia imediata, 

responsável técnica que é a referência para manter o pleno funcionamento do setor e 

da equipe de trabalho.  



79 

 

Em alguns setores em que há utilização de equipamentos mais sofisticados do ponto de 

vista da tecnologia a preceptoria dos docentes e de médicos é bem atuante, junto às 

chefias imediatas e profissionais, como por exemplo, os serviços de cirurgias 

neurológicas, endoscopia e anestesia.  

 

Não foi observado nenhum um padrão de supervisão nem de acompanhamento por 

parte do setor de Engenharia Hospitalar do HC-UFMG.   

Contudo, observa-se que o processo de responsabilização profissional dos indivíduos, 

chefias e equipes em que a instituição deve pautar sua forma de avaliar, encontra-se 

fragmentado. Apesar disso, a instituição proporciona estrutura com espaços para a 

participação dos profissionais e equipes nos processos de gestão, em específico sobre 

a gestão dos equipamentos. Há no Hospital Plano de Capacitação anual, programa de 

qualidade com descrição de Instrução Trabalho Operacional ou Técnico (ITO ou ITT), 

além de colegiados internos nas Unidades. Entretanto, essas iniciativas não fazem 

parte da cultura da organização, nem da rotina dos profissionais assistenciais e 

principalmente dos setores fechados como os que foram investigados.  

 

Nas oitava e nona perguntas não foram solicitadas respostas fechadas SIM e Não, 

somente respostas abertas que subsidiaram as IC´s nas Tabelas 10 e 11 e o DSC 5. 

 

Na oitava pergunta: Qual é a frequência de problema nos equipamentos? Foram 

registrados 128 respostas, organizadas de acordo com a intensidade e semelhança 

entre as ideias na Tabela 10.  

 

Tabela 10 
IC da oitava pergunta – Questionário I, sobre frequência de problemas nos 
equipamentos.  
 

 

Cargos Comentário Comentários semelhantes IC da oitava pergunta 

Téc enf  53 (20=37,7%) Diariamente; 
(13=24%) Sempre; 
(20=37,7%) Constante.  

Frequência de problemas 
constante. 

Enfermeiro 24 (5=20,8%) Semanal; 
(5=20,8%) Constante; 
(14=58,4%) Eventual 

Frequência de problemas 
eventual, periódica. 
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Médico  51 (23=45,1%) Semanal; 
(10=19,6%) Baixa; 
(18=35,3%) Eventual 

Frequência eventual, baixa. 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
 

As respostas da oitava pergunta representam 85,3% (128) do quantitativo de 

respondentes e se concentram em respostas subjetivas sobre a frequência dos 

problemas nos equipamentos médico-assistenciais.  

 

Na nona pergunta: Que problemas enfrenta no manuseio dos equipamentos? Foram 

registradas 120 respostas organizadas de acordo com a intensidade e semelhança 

entre as ideias na Tabela 11.  

 

Tabela 11 
IC da nona pergunta – Questionário I, sobre os problemas que enfrentam no 
manuseio/operação do equipamentos.  
 

Cargos Comentário Comentários semelhantes IC da nona pergunta 

Téc enf  52 (28=53,8%) Não consegue identificar o 
problema; 
(20=38,5%) Problema em cabos e tomadas 
(4=7,7%) Equipamentos velhos 

Problema em cabos e 
tomadas e demais não 
consegue identificar.  

Enfermeiro 25 (8=32%) Falta de acessórios; 
(7=28%) Falta de treinamento para reconhecer 
o problema; 
(5=%20%) Desconhece as funções dos 
equipamentos; 
(5=20% )Bloqueio de funções. 

Falta de acessórios e 
desconhecimento dos 
problemas e funções. 

Médico  43 (10=23,3%) Configurações; 
(8=18,6) Equipamentos antigos; 
(5=11,6) Desconhece as funções; 
(15=34,9) Acessórios danificados; 
(5=11,6%) Calibragem 

Problemas na 
configuração, funções, 
calibragem e acessórios. 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
 
 

As respostas da nona pergunta representam 80% (120) do quantitativo de 

respondentes e se concentraram no registro de problemas com acessórios. Há 

destaque na dificuldade da identificação dos problemas nos equipamentos por falta de 

conhecimento das funções, acessórios e configurações. 

 

As IC´s identificadas por cargo nas Tabelas 10 e 11 subsidiaram o DSC 5 constando os 

tipos e frequência dos problemas nos equipamentos médico-assistenciais.  
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DSC 5 – A frequência dos problemas nos equipamentos é considerada alta pela 

equipe de enfermagem, fazendo parte da rotina, e eventual para os médicos. Os 

problemas que conseguem identificar são em acessórios, funções, e falta de 

conhecimento dos equipamentos.  

 

Destaca-se que o HC-UFMG dispõe de um parque tecnológico relativamente adequado 

à sua necessidade assistencial e conforme informações obtidas no setor de Engenharia 

hospitalar registram problemas diários de diferentes motivos, mas concentram-se no 

mau uso por falta de conhecimento no manuseio e operação. Não há fluxo para 

registros e acompanhamento dos problemas nos setores. Ao identificar o dano, o setor 

abre uma Ordem de Serviço e a partir daí os registros são encaminhados à Engenharia 

Hospitalar para avaliação e manutenção. Nem o profissional que identificou o problema, 

nem a equipe e chefia participam do tratamento e/ou motivo do dano no equipamento.  

 

O Setor de Engenharia não apresentou programa de treinamento e monitoramento 

visando reduzir os danos nos equipamentos por motivo de mau uso.  

 

A Tabela 12 apresenta dados referentes à décima pergunta do Questionário I: Se sente 

responsável pelos equipamentos?  

 

Tabela 12  
Se sente responsável pelo equipamento? 
 
 

Setor Cargo Entrevistados Resposta 
SIM 

Resposta 
Não 

Sem 
resposta 

Comentário 

Centro 
Cirúrgico 

Téc enf  
Enfermeiro 
Médico  

22 
09 
36 

21 
06 
35 

0 
0 
0 

01 
03 
01 

15 
05 
12 

Terapia 
Intensiva 
adulta 

Téc enf  
Enfermeiro 
Médico 

11 
09 
02 

10 
08 
02 

01 
01 
0 

0 
0 
0 

02 
03 
0 

Terapia 
Intensiva 
pediátrica 

Téc enf  
Enfermeiro 
Médico 

11 
08 
13 

10 
08 
11 

0 
0 

01 

01 
0 

01 

08 
04 
07 

Terapia 
Intensiva 
neonatologia 

Téc enf  
Enfermeiro 
Médico 

07 
02 
06 

06 
02 
05 

0 
0 
0 

01 
0 

01 

04 
02 
01 
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Pronto 
Socorro 

Téc enf  
Enfermeiro 
Médico 

08 
04 
02 

08 
04 
02 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

08 
01 
01 

TOTAIS  150 138 03 09 73 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

Do total de entrevistados, 92% (138) responderam que se sentem responsáveis pelo 

equipamento que manuseia e opera, 2% (03) responderam não se sentir responsável e 

6% (09) não apresentaram respostas.  

 

Destaca-se o posicionamento dos profissionais dos 3 cargos (técnico de enfermagem, 

enfermeiro e médico) do setor de Pronto Socorro, 100% dos entrevistados responderam 

que se sentem responsáveis pelos equipamentos que manuseiam ou operam, não 

havendo falta de resposta nem resposta negativa.  

 

Nessa pergunta foram registrados 73 comentários organizados de acordo com a 

intensidade e semelhança entre as ideias na Tabela 12.1, sobre a responsabilidade 

pelos equipamentos. 

 

Tabela 12.1 
IC´s da décima pergunta – Questionário I, sobre a responsabilidade pelos 
equipamentos.  
 

Cargos Comentário Comentários semelhantes IC da décima pergunta 

Téc enf  37 (10=27%) Pela conservação e uso; 
(5=13,5%) Para o bem do setor; 
(8=21,6%) Zelo pelo patrimônio do 
HC; 
(10=27%) Responsabilidade no 
manuseio; 
(4=10,8%) É de minha 
responsabilidade além do paciente 

Responsável pela 
conservação e uso. 

Enfermeiro 15 (5=33,3%) Responsabilidade 
individual; 
(7=46,7) Faz parte do conjunto de 
ações do meu trabalho na 
assistência ao paciente. 
(3=20%) Como integrante da equipe 
que o manuseia 

Responsável junto à equipe 
que manuseia. 

Médico  21 (13=62%) Ferramenta de trabalho;  
(8=38%) Todos nós 

Responsável junto à equipe 
por ser ferramenta de 
trabalho. 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
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Os comentários da décima pergunta representam 48,6% (73) do quantitativo de 

respondentes explicitando o tipo de responsabilidade que os profissionais têm com 

relação aos equipamentos que manuseiam ou operam.  

 

Os profissionais reforçam a responsabilidade no cuidado com os equipamentos 

relacionando-o como parte da assistência ao paciente. Essa reflexão confirma que o 

profissional de saúde, ou atuante em uma instituição hospitalar entende a finalidade de 

seu processo de trabalho e visualiza o produto sendo a assistência à saúde com 

qualidade e segurança. 

 

As IC´s identificadas por cargo na Figura 12.1 subsidiaram o DSC 6:   

 

DSC 6 – Os profissionais se sentem responsáveis pela conservação e uso dos 

equipamentos junto à equipe de trabalho. 

 

A ANVISA como órgão regulador da assistência à saúde no SUS e na Saúde 

Suplementar (rede de convênios) periodicamente publica determinações de boas 

práticas para o zelo, conservação e responsabilização dos profissionais de saúde para 

com os equipamentos médico-assistenciais bem como o patrimônio público. 

  

Freire, Pitassi, Gonçalves e Schout (2012) declararam que a adoção das boas práticas 

no gerenciamento de equipamentos está diretamente relacionada à estratégia 

pretendida pela instituição. As ações devem ter foco na implementação de práticas com 

responsabilização compartilhada contribuindo para melhor desempenho institucional. 

Acrescenta-se a isso o fato de que as pessoas trazem para as organizações além de 

suas habilidades, conhecimentos, atitudes, sua personalidade, experiência, motivação e 

percepção do mundo para serem participantes dos processos e obter resultados 

positivos mútuos.  

 

A relação de reciprocidade entre pessoas e organizações é explicitada pela troca de 

incentivos e contribuições que, de acordo com Chiavenato (2000) os indivíduos estão 
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dispostos a cooperar sempre que as suas atividades dentro da organização contribuam 

diretamente para os seus próprios objetivos pessoais.  

 

Assim, as instituições se estruturam com mecanismos para alinhar esses interesses de 

reciprocidade contando com organizações que representam as categorias profissionais, 

como os conselhos de classes (nacionais e estaduais) que regulam a definição de 

responsabilidades de atuação de cada cargo e também apresenta as condições 

adequadas para o cumprimento das atividades.  

 

Nos hospitais, as categorias de enfermagem têm regulação por meio do Conselho 

Estadual e Federal de Enfermagem (COREN e COFEN) e os médicos o Conselho 

Estadual e Federal de Medicina (CRM e CFM) que são atuantes desde as instâncias 

governamentais até junto aos gestores locais sobre a atuação dos profissionais.  

 

A décima primeira e décima segunda pergunta do Questionário I tratam de informações 

referentes ao serviço de manutenção prestada pela Engenharia do Hospital e também 

sobre a situação dos equipamentos disponíveis para manuseio/operação. Os dados são 

apresentados nas figuras 13, 13.1, 14 e 14.1, com análises do DSC de forma conjunta. 

 

A Tabela 13 apresenta os dados referentes à décima primeira pergunta do Questionário 

I: Você acredita que as manutenções realizadas pela equipe de engenharia do hospital 

são efetivas? 

 

Tabela 13 
Você acredita que as manutenções realizadas pela equipe de engenharia do hospital 
são efetivas? 
  

Setor Cargo Entrevistados Resposta 
SIM 

Resposta 
Não 

Sem 
resposta 

Comentário 

Centro 
Cirúrgico 

Téc enf  
Enfermeiro 
Médico  

22 
09 
36 

09 
03 
05 

11 
04 
28 

02 
02 
03 

09 
05 
29 

Terapia 
Intensiva 
adulta 

Téc enf  
Enfermeiro 
Médico  

11 
09 
02 

06 
0 
01 

05 
09 
01 

0 
0 
0 

03 
0 

01 
Terapia Téc enf  11 07 03 01 07 
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Intensiva 
pediátrica 

Enfermeiro 
Médico  

08 
13 

01 
0 

04 
13 

03 
0 

07 
13 

Terapia 
Intensiva 
neonatologia 

Téc enf  
Enfermeiro 
Médico  

07 
02 
06 

0 
0 
0 

06 
02 
05 

01 
0 

01 

06 
02 
05 

Pronto 
Socorro 

Téc enf  
Enfermeiro 
Médico  

08 
04 
02 

06 
02 
0 

02 
01 
02 

0 
01 
0 

03 
03 
0 

TOTAIS  150 40 96 14 93 
Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

Dos 150 entrevistados 26,6%(40) responderam que acreditam que as manutenções 

realizadas pela equipe da engenharia do Hospital são efetivas,  64%(96) responderam 

que não acreditam e 9,3%(14) não apresentaram respostas.  

 

O percentual de 64% de respostas negativas, em que os profissional não acreditam na 

efetividade das manutenções realizadas pela equipe da engenharia está relacionado ao 

fato dos profissionais atribuírem a responsabilidade em manter os equipamentos em 

pleno funcionamento à equipe da engenharia hospitalar.  

 

Conforme informações obtidas pela Divisão de Gestão de Pessoas e pelo Setor de 

Engenharia hospitalar, o quantitativo de profissionais engenheiros e técnicos da 

instituição não é suficiente para garantir o bom funcionamento dos equipamentos com a 

realização de manutenção preventiva, além de supervisionar e capacitar os 

profissionais que manuseiam e operam equipamentos.  

 

Na décima primeira pergunta foram registrados 93 comentários organizados de acordo 

com a intensidade e semelhança entre as ideias na Tabela 13.1, sobre as manutenções 

realizadas pela equipe da Engenharia Hospitalar. 

 

Tabela 13.1 
IC´s da décima primeira pergunta – Questionário I, sobre as manutenções realizadas 
pela equipe da Engenharia Hospitalar.  
 

Cargos Comentário Comentários semelhantes IC da décima primeira pergunta 

Téc enf  28 (10=35,7%) Deveria ter um 
profissional aqui; 
(5=17,8%) Volta com defeito; 

Necessidade de um profissional 
técnico no setor, demora no 
conserto. 
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(5=17,8%) Falta treinamento, pois 
não temos ajuda sempre a 
disposição; 
(5=17,8%) Demora no conserto;  
(3=10,7%) Manutenção ausente 
no setor. 

Enfermeiro 17 (8=47%) Demoradas e sem 
equipamentos para reposição; 
(5=29%) Recorrência de defeitos; 
(4=24%) Apenas corretivas e não 
preventivas. 

Demora na manutenção, 
recorrência de defeitos e ausência 
de manutenção preventiva. 

Médico  48 (15=31,2%) Sempre com 
problemas sem resolução total; 
(33=68,8%) Demora para 
retornar, sem reposição 

Demora na manutenção e 
reincidência de problemas. 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 
 

Os comentários da décima primeira pergunta representam 62% (93) do quantitativo de 

respondentes e se concentram na necessidade de ter no setor de trabalho um 

profissional técnico à disposição para orientações e solução de problemas nos 

equipamentos. Também registram a demora na manutenção, reincidência do problema 

e ausência de manutenção preventiva. 

 

Os estudos de Freire (2011) concluem que a adoção de padrões de qualidade e uso de 

novas tecnologias permitem diagnósticos mais precisos, menos erros nos tratamentos 

com recuperação mais rápida e consequentemente redução de custos no sistema de 

saúde. 

 
A Tabela 14 apresenta os dados referentes à décima segunda pergunta do 

Questionário I: Você considera que os equipamentos disponíveis no hospital são 

adequados, seguros e possuem a tecnologia necessária para manuseio?   

 

Tabela 14  
Você considera que os equipamentos disponíveis no hospital são adequados, seguros 
e possuem a tecnologia necessária para manuseio/operação?  
 

Setor Cargo Entrevistados Resposta 
SIM 

Resposta 
Não 

Sem 
resposta 

Comentário 

Centro 
Cirúrgico 

Téc enf  
Enfermeiro 
Médico  

22 
09 
36 

11 
05 
29 

11 
01 
03 

0 
03 
04 

11 
04 
16 

Terapia Téc enf  11 07 04 0 01 
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Intensiva 
adulta 

Enfermeiro 
Médico  

09 
02 

03 
02 

03 
0 

03 
0 

05 
01 

Terapia 
Intensiva 
pediátrica 

Téc enf  
Enfermeiro 
Médico  

11 
08 
13 

04 
07 
11 

04 
0 

01 

03 
01 
01 

08 
04 
06 

Terapia 
Intensiva 
neonatologia 

Téc enf  
Enfermeiro 
Médico  

07 
02 
06 

05 
01 
05 

01 
0 
0 

01 
01 
01 

r 

Pronto 
Socorro 

Téc enf  
Enfermeiro 
Médico  

08 
04 
02 

06 
03 
01 

02 
01 
0 

0 
0 
01 

04 
01 
01 

TOTAIS  150 100 31 19 70 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

Dos 150 entrevistados 67%(100) consideram que os equipamentos disponíveis no 

Hospital são adequados, seguros com tecnologia necessária para o manuseio, 21% 

(31)responderam que não acreditam e 13%(19) não apresentaram respostas.  

 

Dentre as respostas positivas destaca-se o cargo de médicos em que do total de 59 

médicos entrevistados 81% (48) consideram que os equipamentos disponíveis no 

Hospital são adequados, seguros e com tecnologia necessária para o manuseio, 

operação e assistência integral aos pacientes. 

 

Conforme citado acima, o HC-UFMG dispõe de um parque tecnológico relativamente 

adequado à sua necessidade assistencial e têm fóruns com discussões permanentes 

sobre a tecnologia em saúde no Hospital.  

 

Nessa pergunta foram registrados 70 comentários organizados de acordo com a 

intensidade e semelhança entre as ideias na Tabela 14.1, sobre avaliação dos 

equipamentos disponíveis no Hospital. 

 
Tabela 14.1 
IC´s da décima segunda pergunta – Questionário I, sobre avaliação dos equipamentos 
disponíveis no Hospital.  
 

Cargos Comentário Comentários semelhantes IC da décima segunda pergunta 
Téc enf  27 (8=29,6%) Falta preventiva e o 

retorno é demorado; 
(7=26%) Marcas diferentes; 
(12=44,4%) Equipamentos novos. 

Equipamentos novos, marcas 
diferentes e falta manutenção 
preventiva. 

Enfermeiro 15 (3=20%) Falta de manutenção Falta de treinamento da engenharia 
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preventiva; 
(2=13,3%) Tecnologia defasada; 
(7=46,7%) Falta treinamento da 
engenharia; 
(3=20%) Boa qualidade. 

e manutenção preventiva. 

Médico  28 (12=43%) Deve haver 
comunicação entre usuário e 
engenharia; 
(9=32%) Equipamentos 
modernos; 
(7=25%) Faltam equipamentos; 

Equipamentos modernos e falta de 
comunicação entre usuário e 
engenharia. 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 
As IC´s identificadas por cargo nas Figuras 13.1 e 14.1 subsidiaram o DSC 7:   

 

DSC 7 – Os equipamentos disponíveis são modernos e novos, necessitam de 

manutenção preventiva e melhor atuação da engenharia hospitalar. 

 

Os autores Calil (2008), Neto e Malik (2011) estudados no tema de gestão hospitalar e 

de equipamentos médicos destacam que em um hospital de ensino e assistência de 

alta complexidade é essencial, para o cumprimento de sua missão, manter um parque 

tecnológico atualizado de forma a proporcionar o ensino e assistência com qualidade. 

Além disso, a estrutura de governança/gestão precisa ser muito bem definida para 

condução dos diferentes processos de trabalho.  

 

Apesar de não ter sido identificado um Plano de Gerenciamento de Equipamentos há 

no Hospital iniciativas em setores referências para o acompanhamento e condução dos 

processos. Existe uma Comissão Permanente de Padronização de Equipamentos e 

Materiais, grupos para análise de especificação e avaliação de novas tecnologias no 

Núcleo de Atenção à Tecnologia em Saúde (NATS), Setor de Engenharia Clínica 

instalado, é integrante do Programa de Hospitais-Sentinela coordenado pela ANVISA 

com grupos de discussão junto à rede nacional sobre hemovigilância (sangue e 

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

equipamentos médicos).  
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4.2.2 A manutenção dos equipamentos médico-assistenciais 

 

Os questionários apresentados aos profissionais que prestam manutenção nos 

equipamentos centram-se, além da condição técnica e de qualificação, no planejamento 

e potencial de supervisão de equipes e processos de trabalho. 

 

A Unidade de Engenharia Hospitalar do Hospital das Clínicas da UFMG encontra-se em 

momento de reestruturação em seu modelo de gestão e operacionalização, e teve 

como representação para a pesquisa a entrevista com um profissional técnico e um 

engenheiro, contratados por meio de concurso público.  

 

Para as análises referentes às perguntas desse questionário os autores Neto e Malik 

(2011) e Calil (2008) contribuíram com seus estudos e definições. Esses autores 

consideram que o cenário contemporâneo das Tecnologias em Saúde tem exigido das 

unidades assistenciais planos de gerenciamento em todas as etapas dos processos de 

gestão dos equipamentos, sendo elas: o inventário, a seleção e aquisição, o 

recebimento e instalação, a manutenção corretiva, preventiva e calibração, avaliação 

tecnológica e desativação. Além disso, destaca-se investimentos na qualificação, 

desenvolvimento de conhecimentos e competências dos profissionais por meio de 

treinamentos, supervisão, avaliação e mecanismos de punição em prol da 

responsabilização institucional.  (Neto & Malik, 2011). Em suma, as ações precisam 

sistematizar as dimensões técnicas, teóricas, administrativas e científicas desde a 

aquisição até a alienação de todo seu arsenal tecnológico que inclui os equipamentos 

médico-assistenciais. (Calil, 2008). 

 

Nas Tabelas 15 a 24, encontram-se os dados referentes a cada pergunta do 

Questionário II (Apêndice B), aplicado aos profissionais que prestam manutenção nos 

equipamentos médico-assistenciais, bem como os comentários com informações que 

subsidiaram as IC´s de cada pergunta e o DSC 8, 9 e 10.  

 



90 

 

As 4 primeiras perguntas serão analisadas em conjunto para a elaboração do DSC 8 

por se concentrarem em questões referentes à inserção do profissional nas atividades 

da instituição. 

 

A Tabela 15 apresenta dados referentes à primeira pergunta do Questionário II: Sua 

formação acadêmica contemplou disciplina de manutenção, avaliação e funcionamento 

de equipamentos médico-assistenciais? 

 

Tabela 15  
Sua formação acadêmica contemplou disciplina de manutenção, avaliação e 
funcionamento dos equipamentos médico-assistenciais?  
 

Setor Cargo Entrevista
dos 

Resposta 
SIM 

Resposta 
Não 

Sem 
resposta 

Comentário 

Engenharia 
Hospitalar 

Téc de eletrônica 
Engenheiro 

01 
01 

01 
01 

0 
0 

0 
0 

01 
01 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
 
 

Os dois profissionais entrevistados responderam que tiveram em sua formação 

acadêmica (nível técnico e superior) disciplina sobre manutenção, avaliação e 

funcionamento de equipamentos médicos. 

 

Foram consultadas as grades curriculares dos cursos de técnico em eletrônica, 

engenharia eletrônica e mecânica em que constam disciplinas teóricas e práticas sobre 

equipamentos médicos. Além disso, nas especializações na área de engenharia clínica 

e biomedicina, também são apresentadas disciplinas sobre o gerenciamento e 

manutenção de equipamentos médicos. 

  

Os comentários registrados subsidiaram a IC da primeira pergunta: Os profissionais que 

prestam manutenção nos equipamentos tiveram em sua formação aulas teóricas e 

práticas sobre manutenção, avaliação e funcionamento de equipamentos médicos.  

 

A Tabela 16 apresenta dados referentes à segunda pergunta do Questionário II: Tem 

experiência há mais de 1 ano em manutenção e ou avaliação desses equipamentos? 
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Tabela 16 
Tem experiência há mais de 1 ano em manutenção e ou avaliação desses 
equipamentos? 
 
 

Setor Cargo Entrevistados Resposta 
SIM 

Resposta 
Não 

Sem 
resposta 

Comentário 

Engenharia 
Hospitalar 

Téc de eletrônica 
Engenheiro 

01 
01 

 

01 
01 

0 
0 

0 
0 

01 
01 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 
Os profissionais entrevistados responderam que têm experiência há mais de 1 ano em 

manutenção e/ou avaliação de equipamentos médicos.  

 

Os comentários registrados, subsidiaram a IC da segunda pergunta, sendo: Os 

profissionais que prestam manutenção em equipamentos médicos têm experiência 

superior a 10 anos.  

 

De acordo com as informações de fóruns colegiados internos fornecidas ao 

pesquisador durante o período da pesquisa, o atual processo de transição de gestão do 

HC-UFMG junto à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, criada pelo Ministério 

da Educação (MEC) com a finalidade de conduzir a gestão dos Hospitais Universitários 

públicos do Brasil, está promovendo a inserção de profissionais especialistas nas 

diferentes áreas de atuação do Hospital.  

 

No caso da Engenharia Hospitalar foi realizado concurso público para cargos de nível 

superior, engenheiros clínicos, eletricistas, mecânicos e civil, que já estão sendo 

admitidos, entretanto, os cargos técnicos não constam no concurso. A proposta é 

promover a terceirização dos serviços a serem prestados, ficando assim, sob a 

responsabilidade dos profissionais da instituição planejar, organizar e supervisionar as 

demandas do Hospital junto à execução dos serviços de forma externa.   

 
A Tabela 17 apresenta dados referentes à terceira pergunta do Questionário II: Quando 

contratado foi informado das atividades que realizaria na instituição?  
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Tabela 17 
Quando contratado foi informado das atividades que realizaria na instituição?  
 
 

Setor Cargo Entrevistados Resposta 
SIM 

Resposta 
Não 

Sem 
resposta 

Comentário 

Engenharia 
Hospitalar 

Téc de eletrônica 
Engenheiro 

01 
01 

 

01 
01 

0 
0 

0 
0 
 

01 
01 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 
Os profissionais entrevistados responderam que foram informados das atividades que 

realizaria na instituição no ato da contratação.   

 

Os comentários registrados, subsidiaram a IC da terceira pergunta, sendo: Os 

profissionais são contratados por meio de concurso público e são informados das 

atividades a serem realizadas conforme o edital.  

 

A Tabela 18 apresenta os dados referentes à quarta pergunta do Questionário II: Antes 

de iniciar suas atividades de manutenção e ou avaliação dos equipamentos foi 

treinado? 

 

Tabela 18  
Antes de iniciar suas atividades de manutenção e ou avaliação dos equipamentos foi 
treinado? 
 

  Setor Cargo Entrevistados Resposta 
SIM 

Resposta 
Não 

Sem 
resposta 

Comentário 

Engenharia 
Hospitalar 

Téc de 
eletrônica 
Engenheiro 

01 
01 

 

01 
01 

0 
0 

0 
0 

01 
01 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

Os profissionais entrevistados responderam que foram treinados antes de iniciar suas 

atividades de manutenção e/ou avaliação de equipamentos na instituição.  

 

Os comentários registrados, subsidiaram a IC da quarta pergunta, sendo: Antes de 

iniciar as atividades de manutenção e/ou avaliação de equipamentos os profissionais 

são treinados e também aplicam treinamento em diversos equipamentos. 



93 

 

As IC´s identificadas nos comentários da primeira, segunda, terceira e quarta pergunta 

subsidiaram o DSC 8, a saber:   

 

DSC 8 – Os profissionais que prestam manutenção nos equipamentos tiveram 

formação específica sobre a área de atuação, têm experiência superior a 10 anos 

no cargo, são informados das atividades e treinados antes de iniciar o trabalho no 

Hospital. 

 

A Tabela 19 apresenta dados referentes à quinta pergunta do Questionário II: Recebe 

treinamentos periódicos para reciclagem ou conhecimentos de novas tecnologias em 

saúde? 

 

Tabela 19  
Recebe treinamentos periódicos para reciclagem ou conhecimentos de novas 
tecnologias em saúde? 
  

Setor Cargo Entrevistados Resposta 
SIM 

Resposta 
Não 

Sem 
resposta 

Comentário 

Engenharia 
Hospitalar 

Téc de 
eletrônica 
Engenheiro 

01 
01 

 

01 
01 

0 
0 

0 
0 

01 
01 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

Os profissionais entrevistados responderam que recebem treinamentos periódicos para 

reciclagem ou conhecimento de novas tecnologias.  

 

Os comentários registrados, subsidiaram a IC da quinta pergunta, sendo: 

Periodicamente, há treinamentos internos ou externos para atualização dos 

conhecimentos.  

 

É importante destacar que as legislações pertinentes ao gerenciamento dos 

equipamentos médico-assistenciais preveem treinamentos para reciclagem e 

atualização sobre as tecnologias instaladas na instituição. Estes treinamentos podem 

ser promovidos internamente como capacitação em serviço sendo ministrado por 

profissional habilitado ou por empresa externa.  
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A Tabela 20 apresenta dados referentes à sexta pergunta do Questionário II: Tem à sua 

disposição manuais, instruções técnicas, relatórios e/ou check list dos equipamentos 

em que faz manutenção e ou avaliação? 

 

Tabela 20  
Tem à sua disposição manuais, instruções técnicas, relatórios e/ou check list dos 
equipamentos em que faz manutenção e ou avaliação? 
 

 Setor Cargo Entrevistados Resposta 
SIM 

Resposta 
Não 

Sem 
resposta 

Comentário 

Engenharia 
Hospitalar 

Téc de 
eletrônica 
Engenheiro 

01 
01 

 

01 
01 

0 
0 

0 
0 

01 
01 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

Os profissionais entrevistados responderam que têm à sua disposição manuais, 

instruções, relatórios e check list dos equipamentos que fazem manutenção. 

 

De acordo com informações obtidas pelos profissionais o setor de Engenharia 

Hospitalar do HC-UFMG é referência para o arquivo desses documentos que são 

consultados pelos profissionais técnicos ou pelos assistenciais somente em momentos 

de problemas nos equipamentos ou quando há aquisição de novas tecnologias. 

 

Os comentários registrados pelos dois profissionais entrevistados subsidiaram a IC da 

sexta pergunta: Os manuais, instruções, relatórios e check list sobre os equipamentos 

ficam em arquivo disponível no setor de engenharia ou fazem busca na internet ou junto 

aos fabricantes. 

 

Assim, as IC´s identificadas a partir dos comentários da quinta e sexta pergunta 

subsidiaram o DSC 9:   

 

DSC 9 – Os profissionais da Engenharia Hospitalar recebem periodicamente 

treinamentos internos ou externos para atualização dos conhecimentos e têm 

manuais, instruções, relatórios e check list sobre os equipamentos em arquivo 

disponível, fazem busca na internet ou junto aos fabricantes. 
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A Tabela 21 apresenta dados referentes à sétima pergunta do Questionário II: Faz 

registros regulares sobre as atividades que realiza em cada equipamento?  

 

Tabela 21  
Faz registros regulares sobre as atividades que realiza em cada equipamento?  
   

Setor Cargo Entrevistados Resposta 
SIM 

Resposta 
Não 

Sem 
resposta 

Comentário 

Engenharia 
Hospitalar 

Téc de eletrônica 
Engenheiro 

01 
01 

01 
01 

0 
0 

0 
0 

01 
01 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
 
 

Os profissionais entrevistados responderam que fazem registros regulares sobre as 

atividades que realizam em cada equipamento. 

 

O setor de Engenharia Hospitalar do HC-UFMG é responsável por receber toda a 

demanda para solução de problemas com os equipamentos médicos. Encontra-se em 

fase de transição com reestruturação de seu modelo de gerenciamento de 

equipamentos, não dispondo, nesse momento, de equipe em quantitativo suficiente 

para atender cada setor do Hospital de forma preventiva e dando supervisão. 

Atualmente, a Engenharia Hospitalar assume a responsabilidade compartilhada com 

chefias dos setores sobre os equipamentos existentes no Hospital e cumpre com 

atividades de assessoria e manutenção corretiva mediante chamadas/ordens de 

serviços feitas pelos setores. 

 

Os comentários registrados pelos dois profissionais entrevistados subsidiaram a IC da 

sétima pergunta: Todas as manutenções realizadas são registradas em sistema próprio 

de acompanhamento de cada equipamento, mantendo o histórico da situação do 

parque tecnológico do Hospital.  

 

A Tabela 22 apresenta dados referentes à oitava pergunta do Questionário II: As 

orientações sobre manutenção preventiva dos equipamentos são seguidas e 

multiplicadas nos setores onde estão localizados? 
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Tabela 22 
As orientações sobre manutenção preventiva dos equipamentos são seguidas e 
multiplicadas nos setores onde estão localizados? 
  

Setor Cargo Entrevistados Resposta 
SIM 

Resposta 
Não 

Sem 
resposta 

Comentário 

Engenharia 
Hospitalar 

Téc de eletrônica 
Engenheiro 

01 
01 

 

0 
01 

01 
0 

0 
0 

01 
01 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

O profissional técnico de eletrônica respondeu que as manutenções preventivas dos 

equipamentos não são seguidas e multiplicadas nos setores onde estão localizados já o 

engenheiro, respondeu que as manutenções preventivas são seguidas e multiplicadas 

nos setores. 

 

Considerando que foram entrevistados somente dois profissionais e as respostas são 

divergentes, foi necessário, além de avaliar os comentários consultar a chefia da 

Engenharia Hospitalar na busca de esclarecimentos. 

 

As informações obtidas nos comentários foram: orientações preventivas junto aos 

setores em que encontram os equipamentos é sob demanda; a manutenção preventiva 

é eventual. 

 

As informações fornecidas pela chefia da Engenharia Hospitalar consideram que o 

engenheiro se refere a equipamentos que têm contrato de manutenção preventiva e 

corretiva e que inclui no contrato ou na aquisição orientação sobre os equipamentos 

aos usuários.  Já o profissional técnico se refere a equipamentos em que não há 

contrato de manutenção e esta é realizada pelos técnicos do Hospital que alcançam 

somente a realização de manutenções corretivas. 

 

Os dois comentários registrados subsidiaram a IC da oitava pergunta:  A manutenção 

preventiva é eventual e as orientações junto aos setores em que encontram os 

equipamentos é sob demanda.  
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A Tabela 23 apresenta dados referentes à nona pergunta do Questionário II: Participa 

de treinamentos junto aos usuários, fornecedores e gestores de equipamentos médicos 

na instituição? 

 
Tabela 23 
Participa de treinamentos junto aos usuários, fornecedores e gestores de equipamentos 
médicos na instituição? 
 

Setor Cargo Entrevistados Resposta 
SIM 

Resposta 
Não 

Sem 
resposta 

Comentário 

Engenharia 
Hospitalar 

Téc de eletrônica 
Engenheiro 

01 
01 

 

01 
01 

0 
0 

0 
0 

01 
01 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

Os profissionais entrevistados responderam que participam de treinamentos junto aos 

usuários, fornecedores e gestores de equipamentos médicos do Hospital.  

 

Entretanto, ao avaliar os comentários dos respondentes é possível identificar que não 

há um plano de treinamento de forma sistêmica e continuada junto aos usuários, 

fornecedores e gestores de equipamentos médicos no Hospital. 

 

Foram registrados comentários dos profissionais respondentes que subsidiaram a IC da 

nona, sendo: Os treinamentos são conforme demanda; Vamos buscar um plano de 

treinamento periódico.  

 

As IC´s identificadas a partir dos comentários da sétima, oitava e nona pergunta 

subsidiaram o DSC 10, a saber: 

 

DSC 10 – As manutenções realizadas são registradas em sistema próprio para 

acompanhamento do histórico da situação do parque tecnológico do Hospital. A 

manutenção preventiva é eventual, o treinamento e orientações junto aos 

usuários são eventuais.  

 

O DSC 10 apresentou a fragilidade da instituição por não apresentar, de forma 

sistematizada, um plano de gerenciamento dos equipamentos médicos que inclui 
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diretrizes desde aquisição dos equipamentos até o acompanhamento diário da 

manutenção e treinamentos junto aos usuários que manuseiam e operam os 

equipamentos.  

 

Vale destacar, conforme Oliveira (1999) que para a institucionalização de boas práticas 

em gestão é importante considerar as ferramentas para o devido registro das ações. 

Essas ferramentas de gestão ou da qualidade devem fazer parte do acervo documental 

da instituição desde o início de seu planejamento até a avaliação e planos de ação para 

a melhoria.  

 

Os autores Suares (2000) e Meira (2003) citam a elaboração de planos como formas 

concretas e objetivas de registrar e monitorar os processos de trabalho, atividades e os 

resultados esperados. Os planos devem ser construídos com a participação dos 

envolvidos no processo, gerenciada de forma a exigir a responsabilização individual e a 

plena prestação dos serviços.   

 

De acordo com Pereira (2005) a adoção de ferramentas de gestão como apoio à 

administração contribui para a captação, estruturação e disseminação do conhecimento 

e é essencial para se aumentar a qualidade das decisões da instituição.  

 

A Tabela 24 apresenta dados referentes às respostas da décima pergunta do 

Questionário II: Tem supervisão para orientações nos momentos de dúvidas ou 

problemas técnicos? 

   

Tabela 24  
Tem supervisão para orientações nos momentos de dúvidas ou problemas técnicos? 
 

Setor Cargo Entrevistados Resposta 
SIM 

Resposta 
Não 

Sem 
resposta 

Comentário 

Engenharia 
Hospitalar 

Téc de eletrônica 
Engenheiro 

01 
01 

01 
01 

0 
0 

0 
0 

01 
0 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
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Os dois profissionais entrevistados responderam que têm supervisão para orientações 

nos momentos de dúvidas ou problemas técnicos. 

 

Somente um dos entrevistados registrou comentário não sendo possível construir o 

DSC, somente a descrição do registro: A orientação sempre é feita pela chefia ou 

colegas que têm mais experiência. 

 

No contexto ao qual a Engenharia Hospitalar e o HC-UFMG está inserido foi possível 

identificar que há necessidade de definição das responsabilidades nas instâncias de 

chefias e/ou responsável técnico, para que executem seus respectivos papéis nos 

processos de trabalho em um Plano de Gerenciamento dos equipamentos.    

 
 

4.2.3 O gerenciamento dos equipamentos médico-assistenciais 

 

O Questionário III (Apêndice C) foi elaborado para as entrevistas junto aos profissionais 

que participam da gestão das pessoas que manuseiam e operam equipamentos 

médico-assistenciais. Foram entrevistadas as chefias médicas, de enfermagem e 

administrativa dos setores: Centro Cirúrgico, Terapia Intensiva Adulta, Terapia Intensiva 

Pediátrica, Terapia Intensiva Neonatologia e Pronto Socorro.   

 

É importante esclarecer que os profissionais entrevistados são de diferentes cargos, 

médicos, enfermeiros e administradores com funções de chefia nos setores 

investigados, que são também responsáveis pelos equipamentos médico-assistenciais 

junto a cada profissional e à equipe da Engenharia Hospitalar. 

 

A estrutura organizacional do HC-UFMG é centrada em gestão participativa em que as 

decisões são tomadas em fóruns colegiados com a participação de representantes de 

profissionais por cargos, setores e vínculos profissionais. A organização dos processos 

de trabalho no HC-UFMG é baseada na metodologia de qualidade do programa de 

Acreditação Hospitalar Joint Comission International (JCI), coordenado no Brasil pelo 

Consórcio Brasileiro de Acreditação (CBO). Essa metodologia organiza os processos 
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por meio de padrões de qualidade e segurança centrados na assistência aos pacientes 

e qualificação dos profissionais. (JCI, 2010). 

 

Mais de 300 instituições de saúde do mundo são certificadas pela metodologia da JCI, 

incluindo o Brasil, constituindo uma rede de instituições reconhecidas pela excelência 

do cuidado prestado ao paciente. O HC-UFMG está em processo de acreditação há 5 

anos e tem o propósito de ser avaliada para a certificação no final do ano de 2016. 

 

As chefias dos diferentes setores têm a responsabilidade de organizar os processos de 

trabalho, nesse caso, de gestão dos equipamentos médico-assistenciais por meio das 

ferramentas da qualidade definidas pela instituição. Os registros são construídos com a 

participação dos envolvidos no processo de trabalho e gerenciados de forma a exigir a 

responsabilização individual para com a prestação de serviços institucionais.  

 

Nas Tabelas 25 a 31, encontram-se os dados referentes a cada pergunta desse 

questionário, bem como os comentários com informações que subsidiaram as IC´s e o 

DSC.  

 

A Tabela 25 apresenta dados referentes à primeira pergunta do Questionário III: Sua 

formação acadêmica contemplou disciplina de gerenciamento de equipamentos 

médicos hospitalares? 

 

Tabela 25  
Sua formação acadêmica contemplou disciplina de gerenciamento de equipamentos 
médicos hospitalares? 
 

Setor Chefias 
Entrevistadas 

Resposta 
SIM 

Resposta 
Não 

Sem 
resposta 

Comentário 

Centro Cirúrgico 08 03 05 0 02 
Terapia Intensiva adulta 02 01 01 0 01 
Terapia Intensiva 
pediátrica 

03 0 03 0 0 

Terapia Intensiva 
neonatologia 

03 02 01 0 01 

Pronto Socorro 03 0 03 0 01 

TOTAL  19 06 13 0 05 
Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
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Das 19 chefias entrevistadas 31,% (06) responderam que em sua formação acadêmica 

teve disciplina sobre gerenciamento de equipamentos médicos e 69% (13) 

responderam que não tiveram. 

 

Foram registrados 05 comentários pelos entrevistados que subsidiaram a IC da primeira 

pergunta na Tabela 25.1, sobre formação acadêmica. 

 
 
Tabela 25.1 
IC da primeira pergunta – Questionário III, sobre formação acadêmica.  
 

Comentário Comentários semelhantes IC da primeira pergunta 
05  (3=60%) Na especialização;  

(1=20%) Superficial;  
(1=20%) Não tive oportunidade. 

A disciplina sobre gerenciamento de 
equipamentos médicos faz parte da 
especialização, é superficial e não é 
oportunidade para todos. 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 
 

A Tabela 26 apresenta dados referentes à segunda pergunta do Questionário III: Tem 

experiência há mais de 1 ano em gestão de equipamentos e de pessoas que 

manuseiam e operam os equipamentos descritos? 

 

Tabela 26 
Tem experiência há mais de 1 ano em gestão de equipamentos e de pessoas que 
manuseiam e operam os equipamentos descritos? 
  

Setor Chefias  
entrevistadas 

Resposta 
SIM 

Resposta 
Não 

Sem 
resposta 

Comentário 

Centro Cirúrgico 08 07 01 0 05 
Terapia Intensiva adulta 02 01 01 0 01 
Terapia Intensiva 
pediátrica 

03 02 01 0 02 

Terapia Intensiva 
neonatologia 

03 02 01 0 02 

Pronto Socorro 03 03 0 0 02 

TOTAL  19 15 04 0 12 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
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Das 19 chefias entrevistadas 79% (15) responderam ter experiência há mais de 1 ano 

em gestão de equipamentos e de pessoas que manuseiam e operam os equipamentos 

e 21% (04) responderam que não têm. 

 

Foram registrados 12 comentários pelos entrevistados que subsidiaram a IC da primeira 

pergunta na Tabela 26.1, sobre experiência profissional. 

 

Tabela 26.1 
IC da segunda pergunta – Questionário III, sobre experiência profissional. 
 

Comentário Comentários semelhantes IC da segunda pergunta 
12 (5=41,7%) Experiência na área de gestão; 

(4=33,3%) Na área de gestão de pessoas e 
não de equipamentos; 
(3=25%) Gestão de pessoas que manuseiam 
e operam equipamentos. 

A experiência declarada é na área de 
gestão de forma geral e gestão de 
pessoas. 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

A Tabela 27 apresenta dados referentes à terceira pergunta do Questionário III: Quando 

contratado foi informado das atividades que realizaria na instituição?  

 

Tabela 27  
Quando contratado foi informado das atividades que realizaria na instituição?  

 

Setor Chefias  
entrevistados 

Resposta 
SIM 

Resposta 
Não 

Sem 
resposta 

Comentário 

Centro Cirúrgico 08 05 03 0 02 
Terapia Intensiva 
adulta 

02 02 0 0 01 

Terapia Intensiva 
pediátrica 

03 03 0 0 02 

Terapia Intensiva 
neonatologia 

03 0 03 0 02 

Pronto Socorro 03 02 0 01 02 

TOTAL  19 12 06 01 09 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

Das chefias entrevistadas 63% (12) responderam ter sido informado das atividades que 

realizaria na instituição no ato da contratação, 32% (06) responderam que não foram 

informados e 5%(01) não registrou resposta. 



103 

 

  

Nessa pergunta foram registrados 09 comentários que subsidiaram a IC da terceira 

pergunta, conforme Tabela 27.1, sobre informações quando contratado. 

 

Tabela 27.1 
IC da terceira pergunta – Questionário III, sobre informações quando contratados. 
 

Comentário Comentários semelhantes IC da terceira pergunta 
09 (2=22,2%) A gestão de equipamentos é uma 

de minhas atribuições; 
(1=11,1%) Mas é inerente; 
(2=22,2%) As atividades e funções foram 
sendo incorporadas; 
(3=33,3%) Mas não em gestão de 
equipamentos; 
(1=11,1%) Informal e sem instruções de 
trabalho. 

As atividades da função foram sendo 
incorporadas, informal, mas não em 
gestão de equipamentos. 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

As IC´s identificadas a partir dos comentários da primeira, segunda e terceira pergunta 

subsidiaram o DSC 11, a saber: 

 

DSC 11 – As chefias não tem formação sobre gerenciamento de equipamentos 

médicos, não é requisito para a função. Declaram experiência na área de gestão 

de forma geral e em gestão de pessoas e não recebem informações sobre todas 

as atividades da função incluindo gestão de equipamentos. 

 

De acordo com informações obtidas na Assessoria de Planejamento do HC-UFMG a 

estrutura de governança do Hospital também se encontra em processo de 

reestruturação. Atualmente, as chefias das Unidades e Setores são profissionais 

avaliados e indicados pela Direção do Hospital para ocuparem cargos de confiança. 

Assim, não são necessariamente profissionais com formação na área em que atuarão 

nem mesmo têm formação sobre gestão hospitalar. 

 

No DSC 11 é possível identificar que as chefias entrevistadas são responsáveis por 

setores que exigem grande conhecimento sobre o gerenciamento de equipamentos 

médico-assistenciais, entretanto, não apresentam formação, nem experiência, nem são 
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informadas dessa responsabilidade ao serem designadas à função de chefia. Assim, 

necessitam de maior envolvimento da equipe da Engenharia Hospitalar para manter os 

equipamentos em pleno funcionamento. 

 

As análises dos dados e dos comentários registrados da quarta à oitava pergunta foram 

feitas de forma conjunta considerando que tratam do exercício de supervisão e atuação 

das chefias dos setores pesquisados. 

 

A Tabela 28 apresenta dados referentes à quarta pergunta do Questionário III: Promove 

junto à equipe que supervisiona treinamentos periódicos para reciclagem sobre as 

tecnologias em saúde? 

 

Tabela 28 
Promove junto à equipe que supervisiona treinamentos periódicos para reciclagem 
sobre as tecnologias em saúde? 
 

Setor Chefias 
entrevistadas 

Resposta 
SIM 

Resposta 
Não 

Sem 
resposta 

Comentário 

Centro Cirúrgico 08 06 02 0 08 
Terapia Intensiva 
adulta 

02 02 0 0 01 

Terapia Intensiva 
pediátrica 

03 01 02 0 02 

Terapia Intensiva 
neonatologia 

03 02 01 0 02 

Pronto Socorro 03 02 01 0 02 

TOTAL  19 13 06 0 15 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

Das chefias entrevistadas 68% (13) responderam que promovem junto à equipe 

treinamentos periódicos para reciclagem sobre tecnologias em saúde e 32% (06) 

responderam que não promovem.  

  

Nessa pergunta foram registrados 15 comentários que subsidiaram a IC da quarta 

pergunta, conforme a Tabela 28.1, sobre promoção de treinamentos periódicos.  
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Tabela 28.1 
IC da quarta pergunta – Questionário III, sobre promoção de treinamentos periódicos. 
 

Comentário Comentários semelhantes IC da quarta pergunta 
15 (3=20%) Demonstração de novas tecnologias; 

(2=13,3%) Fornecidos pelos fabricantes; 
(7=46,7%) Com participação da Engenharia; 
(2=13,3%) Quando solicitado pela equipe; 
(1=6,6%) RH do HC disponibiliza treinamentos 
que são repassados para a equipe. 

Os treinamentos acontecem para 
novos equipamentos e necessitam da 
participação da engenharia. 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
 
 

A Tabela 29 apresenta dados referentes à quinta pergunta do Questionário III: Atualiza 

e disponibiliza à equipe manuais, instruções técnicas, relatórios e/ou check list de 

utilização e manutenção desses equipamentos? 

 

Tabela 29  
Atualiza e disponibiliza à equipe manuais, instruções técnicas, relatórios e/ou check list 
de utilização e manutenção desses equipamentos? 
 

Setor Chefias  
Entrevistados 

Resposta 
SIM 

Resposta 
Não 

Sem 
resposta 

Comentário 

Centro Cirúrgico 08 03 05 0 08 
Terapia Intensiva 
adulta 

02 01 01 0 01 

Terapia Intensiva 
pediátrica 

03 01 02 0 02 

Terapia Intensiva 
neonatologia 

03 02 01 0 03 

Pronto Socorro 03 01 01 01 03 

TOTAL  19 08 10 01 17 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

Dos entrevistados 42%(08) responderam que atualiza e disponibiliza à equipe manuais, 

instruções, relatórios e/ou check list de utilização e manutenção de equipamentos, 53% 

(10) responderam que não atualiza nem disponibiliza e 5%(01) não registraram 

resposta.  

 

Na quinta pergunta foram registrados 17 comentários que subsidiaram a IC, conforme a 

Tabela 29.1, sobre disponibilização de manuais, instruções técnicas e relatórios para a 

equipe.  
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Tabela 29.1 
IC da quinta pergunta – Questionário III, sobre disponibilização de manuais, instruções 
técnicas e relatórios para a equipe. 
 

Comentário Comentários semelhantes IC da quinta pergunta 
17 (5=29,4%) Os processos dessas demandas 

estão se adequando; 
(3=17,6%) Não sabemos os que são 
utilizados; 
(3=17,6%) Precisamos de contato e apoio com 
fornecedores e engenharia; 
(5=29,4%) As instruções estão ainda em 
desenvolvimento; 
(1=6%) Não somos responsáveis por essa 
pratica. 

Processo de atualização e 
disponibilização de manuais e outros 
documentos sobre os equipamentos 
ainda em desenvolvimento, 
necessitando da área de engenharia. 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

A Tabela 30 apresenta dados referentes à sexta pergunta do Questionário III: Mantém a 

equipe ciente da todos os equipamentos, quanto à manutenção, guarda, utilização, 

esterilização?   

 

Tabela 30  
Mantém a equipe ciente de todos os equipamentos, quanto à manutenção, guarda, 
utilização, esterilização?   

 

Setor Chefias   
Entrevistadas 

Resposta 
SIM 

Resposta 
Não 

Sem 
resposta 

Comentário 

Centro Cirúrgico 08 06 02 0 05 
Terapia Intensiva 
adulta 

02 01 01 0 01 

Terapia Intensiva 
pediátrica 

03 02 01 0 02 

Terapia Intensiva 
neonatologia 

03 02 01 0 02 

Pronto Socorro 03 03 0 0 02 

TOTAL  19 14 05 0 12 
Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
 

Das chefias entrevistadas 69% (14) responderam que mantém a equipe ciente de todos 

os equipamentos, quanto à manutenção, guarda, utilização e esterilização, 31% (05) 

responderam que não mantém a equipe ciente.   
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Nessa pergunta foram registrados 12 comentários que subsidiaram a IC da sexta 

pergunta, conforme a Tabela 30.1, sobre informações à equipe da manutenção, guarda, 

utilização e esterilização dos equipamentos. 

 

Tabela 30.1 
IC da sexta pergunta – Questionário III, sobre informações à equipe da manutenção, 
guarda, utilização e esterilização dos equipamentos.  . 
 

Comentário Comentários semelhantes IC da sexta pergunta 
12 (2=16,7%) Toda a equipe conhece;  

(4=33,3%) Ainda é um processo inconsistente; 
(4=33,3%) Apenas para manutenção e guarda; 
(2=16,7%) Na medida do possível. 

Manter a equipe ciente de todos os 
equipamentos, quanto à manutenção, 
guarda, utilização, esterilização ainda 
é um processo inconsistente. 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
 

A Tabela 31 apresenta dados referentes à sétima pergunta do Questionário III: Se sente 

responsável pelo gerenciamento dos equipamentos médicos? 

 
 
Tabela 31 
Se sente responsável pelo gerenciamento dos equipamentos médicos? 
 
 

Setor Chefias   
Entrevistados 

Resposta 
SIM 

Resposta 
Não 

Sem 
resposta 

Comentário 

Centro Cirúrgico 08 07 01 0 08 
Terapia Intensiva 
adulta 

02 01 01 0 01 

Terapia Intensiva 
pediátrica 

03 01 02 0 03 

Terapia Intensiva 
neonatologia 

03 03 0 0 02 

Pronto Socorro 03 03 0 0 03 

TOTAL  19 15 4 0 17 
Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

Das 19 chefias entrevistadas 70% (15) responderam que se sentem responsáveis pelo 

gerenciamento dos equipamentos médicos e 30% (04) responderam que se sentem.  

  

Nessa pergunta foram registrados 17 comentários que subsidiaram a IC da sétima 

pergunta, conforme a Tabela 31.1, sobre responsabilidade no gerenciamento dos 

equipamentos. 

 



108 

 

Tabela 31.1 
IC da sétima pergunta – Questionário III, sobre responsabilidade no gerenciamento dos 
equipamentos. 
 

Comentário Comentários semelhantes IC da sétima pergunta 
17 (3=17,6%) Devemos ter uma equipe técnica 

para responder; 
(2=11,8%) Não se aplica as atribuições; 
(2=11,8%) Zelo pelo patrimônio;  
(3=17,6%) Junto com coordenação 
administrativa; 
(2=11,8%) Enquanto gestor do setor; 
(1=5,9%) Apenas para assegurar a rotina do 
setor;  
(3=17,6%) Sem respaldo da Engenharia; 
(1=5,9%) Divido esta responsabilidade com 
outras referências. 

As chefias se sentem responsáveis 
junto a outras referências, 
dependendo do respaldo de 
técnicos/Engenharia. 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

A Tabela 32 apresenta dados referentes à oitava pergunta do Questionário III: Promove 

treinamentos junto aos usuários e fornecedores equipamentos médicos na instituição?  

 

Tabela 32 
Promove treinamentos junto aos usuários e fornecedores equipamentos médicos na 
instituição?  
 

Setor Chefias  
entrevistados 

Resposta 
SIM 

Resposta 
Não 

Sem 
resposta 

Comentário 

Centro Cirúrgico 08 07 01 0 07 
Terapia Intensiva 
adulta 

02 01 01 0 01 

Terapia Intensiva 
pediátrica 

03 01 02 0 02 

Terapia Intensiva 
neonatologia 

03 02 01 0 02 

Pronto Socorro 03 02 01 0 02 

TOTAL  19 13 06 0 14 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

Das chefias entrevistadas 68% (13) responderam que promovem treinamentos junto 

aos usuários e fornecedores de equipamentos médicos e 32% (06) responderam que 

não promovem.   
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Na oitava pergunta foram registrados 14 comentários que subsidiaram a IC, conforme a 

Tabela 32.1, promoção de treinamentos junto aos usuários e fornecedores.  

 
 

Tabela 32.1 
IC da oitava pergunta – Questionário III, sobre promoção de treinamentos junto aos 
usuários e fornecedores. 
 

Comentário Comentários semelhantes IC da oitava pergunta 
14 (2=14,3%) Os processos dessas demandas 

estão se adequando; 
(7=50%) Pelas empresas fornecedoras dos 
equipamentos; 
(3=21,4%) Para novos equipamentos; 
(2=14,3%) Sob demanda. 

Os treinamentos junto aos usuários e 
fornecedores são promovidos sob 
demanda. 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

As IC´s identificadas a partir dos comentários da quarta à oitava pergunta foram 

analisadas de forma conjunta e subsidiaram o DSC 12:  

 

DSC 12 – As chefias promovem treinamentos para novos equipamentos junto ao 

fornecedor e Engenharia, sob demanda. Ausência de um processo de atualização 

e disponibilização de manuais e outros documentos sobre os equipamentos e 

também de um processo para manter a equipe ciente das manutenções, guarda, 

utilização e esterilização dos equipamentos. Se sentem responsáveis pelo 

gerenciamento dos equipamentos junto à outras referências e com respaldo de 

técnicos da Engenharia.  

 

A partir do DSC 12 encontramos as iniciativas das chefias entrevistadas para que sejam 

mantidas ações correspondentes ao gerenciamento dos equipamentos médico-

assistenciais, como treinamentos da equipe junto aos fornecedores engenharia e a 

corresponsabilidade desse processo junto a outros setores. Entretanto, há fragilidade 

na ausência de um Plano de Gerenciamento dos Equipamentos em que conste além 

das responsabilidades e fluxos dos processos de trabalho, as devidas competências 

tanto dos profissionais como das chefias das diferentes áreas do Hospital. 
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A Tabela 33 apresenta dados referentes à nona pergunta do Questionário III: Considera 

o gerenciamento de equipamentos médicos na instituição um processo estratégico? 

 

Tabela 33  
Considera o gerenciamento de equipamentos médicos na instituição um processo 
estratégico? 
  

Setor Chefias  
entrevistados 

Resposta 
SIM 

Resposta 
Não 

Sem 
resposta 

Comentário 

Centro Cirúrgico 08 07 01 0 07 
Terapia Intensiva 
adulta 

02 02 0 0 01 

Terapia Intensiva 
pediátrica 

03 02 01 0 0 

Terapia Intensiva 
neonatologia 

03 03 0 0 03 

Pronto Socorro 03 03 0 0 03 

TOTAL  19 17 02 0 14 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
 
 

Das chefias entrevistadas 90% (17) responderam que consideram o gerenciamento de 

equipamentos médicos um processo estratégico na instituição e 10% (02) responderam 

que não consideram.    

 

Associando esses dados aos da sétima pergunta temos, 70% (15) do total das chefias 

entrevistadas se sentindo responsáveis pelo gerenciamento dos equipamentos médicos 

e 90% (17) considerando o gerenciamento de equipamentos médicos um processo 

estratégico. Esses dados refletem o sentimento de pertencimento e de 

responsabilização dos profissionais que ocupam função de chefia no Hospital, apesar 

de não terem a devida formação e experiência antes de iniciar as atividades. Dos 19 

entrevistados 79%(15) têm mais de 10 anos de trabalho no HC-UFMG e menos de 3 

anos ocupando as atuais chefias.   

 

Na nona pergunta foram registrados 14 comentários que subsidiaram a IC, conforme a 

Tabela 33.1, sobre o gerenciamento de equipamentos como um processo estratégico.  
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Tabela 33.1 
IC da nona pergunta – Questionário III, sobre o gerenciamento de equipamentos como 
um processo estratégico.  
 

Comentário Comentários semelhantes IC da nona pergunta 
14 (4=28,6%) A instituição deveria ter uma equipe 

técnica para responder pelos equipamentos; 
(3=21,4%) Acho importantíssimo incluir 
disciplinas sobre gerenciamento de 
equipamentos no curso de Medicina; 
(4=28,6%) É critico e merece uma atenção 
especial; 
(3=21,4%) Geralmente os médicos se sentem 
responsáveis pelos pacientes e não pelos 
equipamentos.  

As chefias consideram o 
gerenciamento de equipamentos um 
processo estratégico para a instituição 
e merece melhor definição e 
organização. 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

A IC identificada a partir dos 14 comentários da nona pergunta desencadeou a 

construção do DSC 13:  

 

DSC 13 – As chefias consideram o gerenciamento de equipamentos um processo 

estratégico para a instituição que merece ser melhor definido e organizado.  

 

Nesse DSC encontramos evidências que, segundo Freire (2011), vão ao encontro da 

trajetória da qualidade em serviços de saúde, pois, a efetividade dos resultados da 

prestação dos serviços está diretamente relacionada ao estabelecimento de processos 

de melhoria por meio de mudanças de práticas gerenciais e individuais.  

 

Portanto, a etapa final da discussão dos resultados é a apresentação dos fatores que 

contribuem para a efetividade no gerenciamento dos equipamentos médico-

assistenciais, identificados por meio da pesquisa realizada com os profissionais que 

manuseiam, operam, prestam manutenção e gerenciam equipamentos médico-

assistenciais nos setores: Centro Cirúrgico, Unidade de Terapia Intensiva Adulta, 

Pediátrica e Neonatologia e Pronto Socorro do HC-UFMG.  

 

Esses fatores foram identificados por meio das análises feitas dos DSC´s construídos a 

partir das IC´s das respostas ou grupo de respostas dos três tipos de questionário 

elaborados (I, II e III).  
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Na Figura 2 encontram-se os principais subsídios para a conclusão do presente 

trabalho. 

 

Figura 2 
Descrição dos DSC´s e fatores de efetividade no gerenciamento dos equipamentos. 
 

Descrição dos DSC´s Fatores de efetividade no 
gerenciamento de equipamentos 

DSC 1 – Na formação acadêmica não se aprende 
manuseio/operação equipamentos médico-assistenciais, há 
somente uma introdução ao assunto que se aprende na prática.  
 
DSC 8 – Os profissionais que prestam manutenção nos 
equipamentos tiveram formação específica sobre a área de 
atuação, têm experiência superior a 10 anos no cargo, são 
informados das atividades e treinados antes de iniciar o trabalho 
no Hospital. 
 
 
DSC 11 – As chefias não tem formação sobre gerenciamento de 
equipamentos médicos, não é requisito para a função. Declaram 
experiência na área de gestão de forma geral e em gestão de 
pessoas e não recebem informações sobre todas as atividades da 
função incluindo gestão de equipamentos. 
 

Qualificação profissional. 

DSC 2 – A experiência é inerente à formação médica, mas há 
preocupação com as tecnologias atuais. A equipe de enfermagem 
tem pouco contato com o manuseio de equipamentos e os tempos 
de experiência são muitos diferentes.  
 

Conhecimento prático. 

DSC 3 – Quando contratado o profissional apenas é informado 
sobre alguns equipamentos, demais ficam subentendidas. Antes 
de iniciar as atividades não há treinamento formal, o que é feito é 
junto aos colegas. 
 

Inserção do profissional no 
trabalho. 

DSC 4 – Treinamentos periódicos quando realizados é pelo 
fornecedor, por conta própria e sem periodicidade. Os manuais, 
relatórios e instruções sobre os equipamentos são de difícil 
localização e entendimento, contam com um responsável pelos 
equipamentos quando precisam. A supervisão para orientações 
sobre problemas operacionais e técnicos é descentralizada, chefia, 
colegas e engenharia. 
 
DSC 9 – Os profissionais da Engenharia Hospitalar recebem 
periodicamente treinamentos internos ou externos para atualização 
dos conhecimentos e têm manuais, instruções, relatórios e check 
list sobre os equipamentos em arquivo disponível, fazem busca na 
internet ou junto aos fabricantes. 
 
DSC 12 – As chefias promovem treinamentos para novos 
equipamentos junto ao fornecedor e Engenharia, sob demanda. 
Ausência de um processo de atualização e disponibilização de 
manuais e outros documentos sobre os equipamentos e também 

Supervisão: avaliação, 
desenvolvimento, resultados, 

melhoria contínua. 
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de um processo para manter a equipe ciente das manutenções, 
guarda, utilização e esterilização dos equipamentos. Se sentem 
responsáveis pelo gerenciamento dos equipamentos junto à outras 
referências e com respaldo de técnicos da Engenharia.  
  
DSC 5 – A frequência dos problemas nos equipamentos é 
considerada alta pela equipe de enfermagem, fazendo parte da 
rotina, e eventual para os médicos. Os problemas que conseguem 
identificar são em acessórios e funções, os demais há falta de 
conhecimento.  
 

Atualização profissional e 
suporte técnico. 

DSC 6 – Os profissionais se sentem responsáveis pela 
conservação e uso dos equipamentos junto à equipe de trabalho. 
 
DSC 13 – As chefias consideram o gerenciamento de 
equipamentos um processo estratégico para a instituição que 
merece ser melhor definido e organizado. 
 

Responsabilização individual. 

DSC 7 – Os equipamentos disponíveis são modernos e novos, 
necessitam de manutenção preventiva e melhor atuação da 
engenharia hospitalar. 
 

Infraestrutura adequada. 

DSC 10 – As manutenções realizadas são registradas em sistema 
próprio para acompanhamento do histórico da situação do parque 
tecnológico do Hospital. A manutenção preventiva é eventual, o 
treinamento e orientações junto aos usuários são eventuais.  
 

Plano de gerenciamento. 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

 

Por considerar finalizada a discussão dos resultados, seguem as considerações finais 

do presente trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 

 

5 Considerações Finais 

 

Considerando todas as etapas cumpridas para a realização do presente trabalho e a 

conclusão da discussão dos resultados e suas respectivas análises, observa-se a vasta 

abordagem teórica e prática em que a efetividade no gerenciamento de equipamentos 

médico-assistenciais está inserida.  

 

Os setores investigados foram selecionados por apresentarem grande arsenal de 

equipamentos médico-assistenciais considerados críticos para a assistência aos 

pacientes, além de representarem elevado custo para a instituição e fazerem parte do 

cotidiano das atividades de profissionais.  

 

Os profissionais entrevistados foram definidos por cargos que têm em suas 

competências atividades de gestão, manuseio, operação e manutenção de 

equipamentos médico-assistencial.  

 

O desenvolvimento do trabalho foi conduzido a partir da pergunta orientadora: Que 

fatores contribuem para a efetividade no gerenciamento dos equipamentos médico-

assistenciais em um hospital público?  

 

O objetivo geral foi identificar e analisar os fatores que contribuem para a efetividade do 

gerenciamento dos equipamentos médico-assistenciais no Hospital das Clínicas da 

Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte/Minas Gera. Para o alcance 

desse objetivo, foram traçados os objetivos específicos: Investigar os equipamentos 

médico-assistenciais em hospitais e os processos de gerenciamento, manuseio, 

operação e manutenção destes equipamentos; Identificar fatores de efetividade no 

gerenciamento destes equipamentos; Avaliar a efetividade, a partir dos fatos 

investigados apontando ações para a melhoria contínua.     

 

Quanto à abordagem, o trabalho apresentou características do tipo qualitativo, com 

dados coletados por meio de entrevistas com questionários, pesquisa bibliográfica e 
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observações do pesquisador (Oliveira, 2012). Quanto aos fins foi do tipo descritiva 

(Collis & Hussey, 2005) e quanto aos meios foi utilizado o método de pesquisa “estudo 

de caso” com pesquisa de campo no HC-UFMG (Yin, 2001). 

 

Como estratégia para a discussão dos resultados foi utilizada a técnica do Discurso do 

Sujeito Coletivo (DSC), que buscou responder a “autoexpressão do pensamento ou 

opinião coletiva, respeitando-se a dupla condição qualitativa e quantitativa destes como 

objeto”. (Lefèvre & Lefèvre, 2006, p. 518). A partir dessa proposta as respostas de cada 

pergunta por cargo e setores de trabalho foram organizadas por meio da estrutura 

metodológica da Ideia Central (IC), que consiste na descrição dos sentidos presentes 

nos comentários de cada resposta e nos conjuntos das respostas dos diferentes 

indivíduos com maior equivalência e sentido semelhante (Lefèvre & Lefèvre, 2015). 

 

Esses procedimentos possibilitaram o cruzamento dos discursos das entrevistas com as 

teorias abordadas e conceitos utilizados, além de associação com o contexto do 

Hospital estudado.  

 

A partir dos DSC´s foi possível identificar os fatores que contribuem para a efetividade 

no gerenciamento dos equipamentos médico-assistenciais e apresentar as propostas 

de ações para a melhoria contínua dos processos de trabalho. 

 

Portanto, consideram-se atendido os objetivos propostos considerando que o tema se 

apresentou com grande relevância na área de gestão em saúde e com grandes 

desafios no cotidiano das instituições, em especial, em hospitais públicos. Foi possível 

identificar as fragilidades no processo de gerenciamento dos equipamentos e traçar os 

fatores de efetividade com propostas de ações para melhor atuação e desenvolvimento 

dos profissionais e institucional. 

 

Também foi possível contribuir com a ampliação de conhecimento na área de 

gerenciamento de equipamentos médico-assistenciais, ao realizar a pesquisa em um 
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hospital público de grande abrangência, que até o momento não tinha registros de 

estudo com abordagem sobre o tema. 

 

5.1 Considerações gerenciais 

 

A investigação realizada nesta pesquisa possibilitou ainda a elaboração de proposta de 

ações para a melhoria dos processos de trabalho no HC-UFMG em busca da 

efetividade no gerenciamento dos equipamentos médico-assistenciais e da melhoria 

contínua da qualidade e prestação dos serviços à saúde. 

 

Proposta 1 – Envolver os fóruns existentes - Comissão Permanente de Especificação e 

Padronização de Equipamentos e Materiais; Núcleo de Tecnologia em Saúde; 

Programa de Qualidade e de Capacitação Profissional - que já fazem discussão e 

promovem ações sobre equipamentos médicos, na construção de um Plano de 

Gerenciamento de Equipamentos. 

 

Proposta 2 – Implementar o Plano de Gerenciamento de Equipamentos seguindo as 

legislações pertinentes à aquisição, guarda, manuseio, operação e manutenção dos 

equipamentos que subsidiam a assistência integral à saúde dos pacientes. 

 

Proposta 3 – Considerar o momento de transição e de reestruturação como uma 

oportunidade de mudança de cultura organização e alinhamento da prestação de 

serviços aos contemporâneos padrões de qualidade e segurança no trabalho. 

 

Ainda considera-se de grande importância que o presente estudo considerou o 

interesse do pesquisador em compreender os processos que fazem parte do 

gerenciamento dos equipamentos médico-assistenciais e os fatores que podem 

contribuir para a efetividade dos resultados dos processos de trabalho de manuseio, 

operação e manutenção, uma vez que, atua na instituição e terá possibilidade de 

apresentação para a equipe de governança do HC-UFMG. 
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Vale registrar questões que podem ser consideradas como limitação da pesquisa e 

possibilidade de estudos futuros: amostra realizada com processos referentes a um 

grupo de equipamentos médicos considerando o vasto parque tecnológico que é 

instalado em Hospital; durante o período das entrevistas foi deflagrado movimento de 

greve dos servidores públicos federais, que teve duração de quatro meses, dificultando 

o acesso aos profissionais que trabalharam com redução de escala, alterando o 

cronograma das entrevistas e a disponibilidade dos servidores para participar. 
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO I: Profissionais que manuseiam e/ou operam 
equipamentos médico-assistencial: técnico de enfermagem, enfermeiro e médico 

 
Rubrica do participante______________ 
Rubrica do pesquisador______________ 
 
SETOR: ____________________________________________________________ 
CARGO: ____________________________________________________________ 
EQUIPAMENTO(s): ___________________________________________________ 
 
1) Sua formação acadêmica contemplou disciplina de manuseio/operação do(s) 
equipamentos médico-assistenciais?  Sim (   )    Não (   ) 
Comente sua resposta:  

____________________________________________________
____________________________________________________ 
 
2) Tem experiência há mais de 6 meses em manuseio/operação do (s) equipamento (s) 
descrito (s)?  Sim (   )    Não (   ) 
Comente sua resposta:  

____________________________________________________
____________________________________________________ 
 
3) Quando contratado foi informado do manuseio/operação desses equipamentos?  
Sim (   )    Não (   ) 
Comente sua resposta: 

____________________________________________________
____________________________________________________ 
 
4) Antes de iniciar suas atividades de manuseio e/ou operação de equipamento, foi 
treinado?  
Sim (   )   Não (   ) 
Comente sua resposta: 

____________________________________________________
____________________________________________________ 
 
4.1)  Se SIM, o treinamento foi realizado por:  
Chefia imediata? (   )  
Fornecedor/ fabricante? (   ) 
Profissional do gerenciamento de equipamentos da engenharia? (   )  
Manual do usuário? (   ) 
Nenhuma das alternativas acima.  (   ) 
 
5) Recebe treinamentos periódicos para reciclagem ou conhecimentos de novas 
tecnologias em saúde? Sim (   )     Não (   )  
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Comente sua resposta: 

____________________________________________________
____________________________________________________ 
 
6) Tem à sua disposição manuais, instruções técnicas, relatórios e ou check list do (s) 
equipamento (s) que manuseia? Sim (   )      Não (   )    
Comente sua resposta: 

____________________________________________________
____________________________________________________ 
 

7) Tem supervisão para orientações nos momentos de dúvidas operacionais ou 
problemas técnicos? Sim (   )    Não (   ) 
Comente sua resposta:  

____________________________________________________
____________________________________________________ 
 
8) Qual é a frequência de problema nesses equipamentos?  

____________________________________________________
____________________________________________________ 
 
9) Que  problemas enfrenta no manuseio desses equipamentos? 

____________________________________________________
____________________________________________________ 
 
10) Se sente responsável pelo equipamento? Sim (   )       Não(   ) 
Comente sua resposta:  

____________________________________________________
____________________________________________________ 
 
11) Você acredita que as manutenções realizadas pela equipe de engenharia do 
hospital são efetivas? Sim (   )   Não (   ) 
Comente sua resposta:  

____________________________________________________
____________________________________________________ 
 
 
12) Você considera que os equipamentos disponíveis no hospital são adequados, 
seguros e possuem a tecnologia necessária para manuseio?  
Sim (   ) Não (   ) 
Comente sua resposta: 
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____________________________________________________
____________________________________________________ 
 
 
Obs.: Você poderá contribuir muito fazendo observações que não foram apresentadas 
no questionário. 
 

____________________________________________________
____________________________________________________ 
 
Se necessário utilize o verso da folha ou peça uma avulsa 
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APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO II Profissionais que prestam manutenção nos 
equipamentos médico-assistencial 

 
Rubrica do participante______________ 
Rubrica do pesquisador______________ 

  
SETOR: _________________________________________________________ 
CARGO: _________________________________________________________ 
EQUIPAMENTO (s): ________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
1) Sua formação acadêmica contemplou disciplina de manutenção, avaliação e 
funcionamento dos equipamentos descritos? 
Sim (   ) Não (   ) 
Comente sua resposta:  

____________________________________________________
____________________________________________________ 
 
2) Tem experiência há mais de 1 ano em manutenção e ou avaliação desses 
equipamentos? 
Sim (   ) Não (   ) 
Comente sua resposta:  

____________________________________________________
____________________________________________________ 
 
3) Quando contratado foi informado das atividades que realizaria na instituição?  
Sim (   ) Não (   ) 
Comente sua resposta:  

____________________________________________________
____________________________________________________ 
 
4) Antes de iniciar suas atividades de manutenção e ou avaliação dos equipamentos foi 
treinado? 
Sim (   ) Não (   ) 
Comente sua resposta:  

____________________________________________________
____________________________________________________ 
 
4.1)  Se SIM, o treinamento foi realizado por:  
Chefia imediata?  (   ) 
Fornecedor/Fabricante? (   ) 
Curso externo? (   ) 
Manual do usuário? (   ) 
Nenhuma das alternativas acima.  (   ) 
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5) Recebe treinamentos periódicos para reciclagem ou conhecimentos de novas 
tecnologias em saúde? 
Sim (   ) Não (   ) 
Comente sua resposta:  

____________________________________________________
____________________________________________________ 
 
 
5.1) Se NÃO, considera treinamentos importantes para a realização de suas 
atividades? 
Sim (   ) Não (   ) 
Comente sua resposta: ___________________________________________________ 

____________________________________________________
____________________________________________________ 
 
6) Tem à sua disposição manuais, instruções técnicas, relatórios e/ou check list dos 
equipamentos em que faz manutenção e ou avaliação? 
Sim (   )Não (   ) 
Comente sua resposta:  

____________________________________________________
____________________________________________________ 
 
 
7) Faz registros regulares sobre as atividades que realiza em cada equipamento?  
Sim (   ) Não (   ) 
Comente sua resposta:  

____________________________________________________
____________________________________________________ 
 
 
8) As orientações sobre manutenção preventiva dos equipamentos são seguidas e 
multiplicadas nos setores onde estão localizados? 
Sim (   ) Não (   ) 
Comente sua resposta:  

____________________________________________________
____________________________________________________ 
 
 
9) Participa de treinamentos junto aos usuários, fornecedores e gestores de 
equipamentos médicos na instituição? 
 Sim (   ) Não (   ) 
Comente sua resposta:  
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____________________________________________________
____________________________________________________ 
 
 
10) Tem supervisão para orientações nos momentos de dúvidas ou problemas 
técnicos? 
Sim (   ) Não (   ) 
Comente sua resposta:  

____________________________________________________
____________________________________________________ 
 
 
Obs.: Você poderá contribuir muito fazendo observações que não foram apresentadas 
no questionário 

____________________________________________________
____________________________________________________ 
 
Se necessário utilize o verso da folha ou peça uma avulsa 
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APÊNDICE C - QUESTIONÁRIO III: Profissionais fazem a gestão de equipes que 
manuseiam, operam e prestam manutenção de equipamentos médico-

assistenciais (chefias imediatas) 
 

Rubrica do participante______________ 
Rubrica do pesquisador______________ 

 
 

SETOR: _________________________________________________________ 
CARGO: _________________________________________________________ 
EQUIPAMENTO (s): ________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
1) Sua formação acadêmica contemplou disciplina de gerenciamento de equipamentos 
médicos hospitalares? 
Sim (   ) Não (   ) 
Comente sua resposta: 

____________________________________________________
____________________________________________________ 
 
 
2) Tem experiência há mais de 1 ano em gestão de equipamentos e de pessoas que 
manuseiam e operam os equipamentos descritos? 
Sim (   ) Não (   ) 
Comente sua resposta:  

____________________________________________________
____________________________________________________ 
 
  
3) Quando contratado foi informado das atividades que realizaria na instituição?  
Sim (   ) Não (   ) 
Comente sua resposta:  

____________________________________________________
____________________________________________________ 
 
 
4) Promove junto à equipe que supervisiona treinamentos periódicos para reciclagem 
sobre as tecnologias em saúde? 
Sim (   ) Não (   ) 
Comente sua resposta:  

____________________________________________________
____________________________________________________ 
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5) Atualiza e disponibiliza à equipe manuais, instruções técnicas, relatórios e/ou check 
list de utilização e manutenção desses equipamentos? 
Sim (   ) Não (   ) 
Comente sua resposta:  

____________________________________________________
____________________________________________________ 
 
 
6) Mantém a equipe ciente da todos os equipamentos, quanto a manutenção, guarda, 
utilização, esterilização?   
Sim (   ) Não (   ) 
Comente sua resposta:  

____________________________________________________
____________________________________________________ 
 
 
7) Se sente responsável pelo gerenciamento dos equipamentos médicos? 
Sim (   ) Não (   ) 
Comente sua resposta:  

____________________________________________________
____________________________________________________ 
 
 
8) Promove treinamentos junto aos usuários e fornecedores equipamentos médicos na 
instituição? Sim (   ) Não (   ) 
Comente sua resposta:  

____________________________________________________
____________________________________________________ 
 
 
9) Considera o gerenciamento de equipamentos médicos na instituição um processo 
estratégico? Sim (   ) Não (   ) 
Comente sua resposta:  

____________________________________________________
____________________________________________________ 
 
 
Obs.: Você poderá contribuir muito fazendo observações que não foram apresentadas 
no questionário 

____________________________________________________
____________________________________________________ 
 
Se necessário utilize o verso da folha ou peça uma avulsa 
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APÊNDICE D – CARTA DE APRESENTAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DA CHEFIA PARA 
REALIZAÇÃO DE ENTREVISTAS COM PROFISSIONAIS 

 

Prezado (a) chefia,  
 
 
A presente solicitação se faz necessária considerando a realização de entrevistas com 
profissionais de sua Unidade/Setor que subsidiará a dissertação de mestrado intitulada: 
A EFETIVIDADE NO GERENCIAMENTO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-
ASSISTENCIAIS: Estudo de caso em um hospital público de Belo Horizonte/Minas. 
 
O pesquisador cadastrou sua pesquisa junto à Gerência de Ensino e Pesquisa do 
HC/UFMG e tem parecer favorável da Gerência Administrativa para a realização das 
entrevistas.  
 
Serão aplicados questionários aos profissionais da área médica, enfermagem e 
manutenção, além das chefias imediatas. Será apresentado a cada profissional o 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e o pesquisador estará à disposição para 
esclarecimentos.  
 
O tempo estimado para as respostas é de até 20 minutos, considerando as explicações 
que podem ser requeridas ao pesquisador. 
 
Assim, eu, _________________________________________________, autorizo a 
realização das entrevistas com chefias e profissionais da área médica e de enfermagem 
da Unidade, ______________________________, data ___________.  
 
 

Belo Horizonte, 12 de maio de 2015. 
 
 
 
Estevão Maria Campolina de Oliveira - Mestrando  
Profa. Dra. Eloísa Helena Rodrigues Guimarães - Orientadora 
Profa. Dra. Ester Eliane Jeunon - Coorientadora  
 
 
 
 
OBS.: Setores para entrevistar profissionais: 
Centro Cirúrgico – chefias e profissionais enfermagem e médicos  
Unidade de Terapia Intensiva adulto – chefias e profissionais enfermagem e médicos 
Unidade de Terapia Intensiva pediátrico – chefias e profissionais enfermagem e médicos 
Unidade de Terapia Intensiva neonatal – Enfermagem e médicos 
Pronto Socorro – chefias e profissionais enfermagem e médicos 
Engenharia Hospitalar – Gerência, engenheiro e técnico 
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APÊNDICE E - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

DISSERTAÇÃO: A EFETIVIDADE NO GERENCIAMENTO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-
ASSISTENCIAIS: Estudo de caso em um hospital público de Belo Horizonte/Minas. 
 

Profissionais que manuseiam e/ou operam equipamentos médico-assistenciais (equipe de 
enfermagem e médica) 

 
Eu, ___________________________________________________________, aceito livremente 
participar como entrevistado na pesquisa que visa a elaboração da dissertação para o trabalho 
de conclusão de Mestrado Profissional de Administração da Fundação Pedro Leopoldo. 
 
Sua participação é voluntária com liberdade de desistência em qualquer momento e sua 
identificação opcional poderá ser registrada em campo específico no final do questionário. 
Haverá a destruição dos dados logo após transcrição dos mesmos. 
 
É essencial sua participação e sinceridade, pois, a visão individual do entrevistado sobre o 
processo de trabalho contribuirá muito para as análises do pesquisador e para o resultado da 
pesquisa com propostas de melhorias para você e sua instituição. 
 
O questionário tem o objetivo de investigar o manuseio/operação dos equipamentos médico-
assistenciais, junto aos profissionais de enfermagem: enfermeiro e técnico de enfermagem e 
médicos dos setores: Centro Cirúrgico, Unidades de Terapia Intensiva (adulto, pediátrica e 
neonatal/berçário) e Pronto Socorro do Hospital das Clínicas da Universidade de Minas Gerais.  
 
Está composto por 12 perguntas objetivas com respostas sim ou não e para cada uma o espaço 
para a justificativa da resposta. O tempo estimado para as respostas é de até 20 minutos, 
considerando as explicações que podem ser requeridas ao pesquisador. Todas as 
folhas/páginas do questionário deverão ser rubricadas pelo participante e pelo pesquisador. 
 
Para melhor orientação, foi adotada a seguinte definição para equipamento médico-assistencial: 
equipamento ou sistema, inclusive seus acessórios e partes, de uso ou aplicação médica, 
odontológica ou laboratorial, utilizado direta ou indiretamente para diagnóstico, terapia e 
monitoração na assistência à saúde da população (RDC/ANVISA, 2010). 
 
Antecipo agradecimentos. 
 
 
Estevão Maria Campolina de Oliveira - Mestrando  
 
Profa. Dra. Eloísa Helena Rodrigues Guimarães - Orientadora 
 
Profa. Dra. Ester Eliane Jeunon - Coorientadora  
 
 
Em caso de esclarecimentos da pesquisa, entre em contato Estevão Maria Campolina de Oliveira, cel. 
96161560; trabalho 34099592; campolinae@gmail.com. Dúvidas éticas – DEPE – Diretoria de Ensino e 
Pesquisa do Hospital das Clínicas da UFMG, Av. Prof. Alfredo Balena, 110, 1º andar ala leste, prédio 
principal. Belo Horizonte, MG – Brasil. CEP: 30130-100. E-mail: depe@hc.ufmg.br, Tel: 3409-9612. 
 
 



132 

 

APÊNDICE F - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

DISSERTAÇÃO: A EFETIVIDADE NO GERENCIAMENTO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-
ASSISTENCIAIS: Estudo de caso em um hospital público de Belo Horizonte/Minas. 
 

Profissionais que prestam manutenção equipamentos médico-assistenciais (equipe técnica) 
 
 
Eu, ___________________________________________________________, aceito livremente 
participar como entrevistado na pesquisa que visa a elaboração da dissertação para o trabalho 
de conclusão de Mestrado Profissional de Administração da Fundação Pedro Leopoldo. 
 
Sua participação é voluntária com liberdade de desistência em qualquer momento e sua 
identificação opcional poderá ser registrada em campo específico no final do questionário. 
Haverá a destruição dos dados logo após transcrição dos mesmos. 
 
É essencial sua participação e sinceridade, pois, a visão individual do entrevistado sobre o 
processo de trabalho contribuirá muito para as análises do pesquisador e para o resultado da 
pesquisa com propostas de melhorias para você e sua instituição. 
 
O questionário tem o objetivo de investigar a manutenção dos equipamentos médico-
assistenciais, junto aos profissionais técnicos da engenharia hospitalar do Hospital das Clínicas 
da Universidade de Minas Gerais.  
 
Está composto por 10 perguntas objetivas com respostas sim ou não e para cada uma o espaço 
para a justificativa da resposta e o tempo estimado para as respostas é de até 20 minutos, 
considerando as explicações que podem ser requeridas ao pesquisador. Todas as 
folhas/páginas do questionário deverão ser rubricadas pelo participante e pelo pesquisador. 
 
Para melhor orientação, foi adotada a seguinte definição para equipamento médico-assistencial: 
equipamento ou sistema, inclusive seus acessórios e partes, de uso ou aplicação médica, 
odontológica ou laboratorial, utilizado direta ou indiretamente para diagnóstico, terapia e 
monitoração na assistência à saúde da população (RDC/ANVISA, 2010). 
 
Antecipo agradecimentos. 
 
 
Estevão Maria Campolina de Oliveira - Mestrando  
 
Profa. Dra. Eloísa Helena Rodrigues Guimarães - Orientadora 
 
Profa. Dra. Ester Eliane Jeunon - Coorientadora  
 
 
Em caso de esclarecimentos da pesquisa, entre em contato Estevão Maria Campolina de Oliveira, cel. 
96161560; trabalho 34099592; campolinae@gmail.com. Dúvidas éticas – DEPE – Diretoria de Ensino e 
Pesquisa do Hospital das Clínicas da UFMG, Av. Prof. Alfredo Balena, 110, 1º andar ala leste, prédio 
principal. Belo Horizonte, MG – Brasil. CEP: 30130-100. E-mail: depe@hc.ufmg.br, Tel: 3409-9612. 
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APÊNDICE G - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

DISSERTAÇÃO: A EFETIVIDADE NO GERENCIAMENTO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-
ASSISTENCIAIS: Estudo de caso em um hospital público de Belo Horizonte/Minas. 
 

Profissionais que fazem a gestão de equipes que manuseiam, operam e prestam 
manutenção de equipamentos médico-assistenciais (chefias imediatas) 

 
 
Eu, ___________________________________________________________, aceito livremente 
participar como entrevistado na pesquisa que visa a elaboração da dissertação para o trabalho 
de conclusão de Mestrado Profissional de Administração da Fundação Pedro Leopoldo. 
 
Sua participação é voluntária com liberdade de desistência em qualquer momento e sua 
identificação opcional poderá ser registrada em campo específico no final do questionário. 
Haverá a destruição dos dados logo após transcrição dos mesmos. 
 
É essencial sua participação e sinceridade, pois, a visão individual do entrevistado sobre o 
processo de trabalho contribuirá muito para as análises do pesquisador e para o resultado da 
pesquisa com propostas de melhorias para você e sua instituição. 
 
O questionário tem o objetivo de investigar a gestão das equipes que manuseiam, operam e 
prestam manutenção de equipamentos médico-assistenciais nos setores: Centro Cirúrgico, 
Unidades de Terapia Intensiva e Pronto Socorro do Hospital das Clínicas da Universidade de 
Minas Gerais.  
 
Está composto por 09 perguntas objetivas com respostas sim ou não e para cada uma o espaço 
para a justificativa da resposta e o tempo estimado para as respostas é de até 20 minutos, 
considerando as explicações que podem ser requeridas ao pesquisador. Todas as 
folhas/páginas do questionário deverão ser rubricadas pelo participante e pelo pesquisador. 
 
Para melhor orientação, foi adotada a seguinte definição para equipamento médico-assistencial: 
equipamento ou sistema, inclusive seus acessórios e partes, de uso ou aplicação médica, 
odontológica ou laboratorial, utilizado direta ou indiretamente para diagnóstico, terapia e 
monitoração na assistência à saúde da população (RDC/ANVISA, 2010). 
 
Antecipo agradecimentos. 
 
 
Estevão Maria Campolina de Oliveira - Mestrando  
 
Profa. Dra. Eloísa Helena Rodrigues Guimarães - Orientadora 
 
Profa. Dra. Ester Eliane Jeunon - Coorientadora  
 
 

Em caso de esclarecimentos da pesquisa, entre em contato Estevão Maria Campolina de Oliveira, cel. 
96161560; trabalho 34099592; campolinae@gmail.com. Dúvidas éticas – DEPE – Diretoria de Ensino e 
Pesquisa do Hospital das Clínicas da UFMG, Av. Prof. Alfredo Balena, 110, 1º andar ala leste, prédio 

principal. Belo Horizonte, MG – Brasil. CEP: 30130-100. E-mail: depe@hc.ufmg.br, Tel: 3409-9612.–  
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ANEXO I –  DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE PROJETO DE PESQUISA PARA 

REGISTRO E AUTORIZAÇÃO NO HC-UFMG 
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ANEXO II –  AUTORIZAÇÃO GERÊNCIA DE ENSINO E PESQUISA DO HC-UFMG 

PARA A REALIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

 


