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RESUMO 

O hospital é uma organização que possui características próprias que o diferenciam 
de outras instituições. Ele se caracteriza como uma empresa de prestação de serviços 
de finalidade social, com uma grande complexidade operacional, em função da 
diversidade dos serviços prestados. Essas organizações são dependentes da 
tecnologia para que exerçam o papel de assistência à sociedade. A tecnologia é 
onerosa: cabe as instituições supracitadas adotar ferramentas de gestão para o 
controle destas onerações. Essa dissertação segue nesse sentido e propõe a 
implantação de uma central de equipamentos (CENTROMED) para a gestão dos 
equipamentos médico hospitalares (EMH) no Hospital Universitário Onofre Lopes 
(HUOL). Para alcançar esse objetivo serão necessárias modelagens de processos, 
determinação de indicadores chave de performance e definição do arranjo físico. Além 
disso, treinamento para a equipe que compõe essa central no que tange as melhores 
práticas de uso se faz necessário para a utilização adequada dos equipamentos. O 
percurso metodológico adotado neste trabalho consiste na identificação de demandas 
junto à equipe de engenharia clínica do HUOL, definição do processo de prestação do 
serviço de equipamentos além da definição dos itens de fornecimento que serão 
gerenciados. Os resultados preliminares dessa pesquisa sinalizaram que a 
centralização da gestão dos EMH’s contribui para a otimização dos custos e 
disponibilidade destes itens representando dessa forma uma poderosa ferramenta de 
gestão que colabora para o atendimento das equipes assistenciais. 

Palavras-chave: Hospital, Central de Serviços Compartilhados, Central de 

Equipamentos. 

 



 
 

 

ABSTRACT 

The hospital is an organization that has its own characteristics that differentiate it from 
other institutions. It is characterized as a company providing services of social purpose, 
with a great operational complexity, due to the diversity of services provided. These 
organizations are dependent on technology to play the role of assisting society. 
Technology is onerous: it is up to the aforementioned institutions to adopt management 
tools to control these costs. This dissertation follows in this sense and proposes the 
implantation of an equipment center (CENTROMED) for the management of hospital 
medical equipment (EMH) at Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL). To achieve 
this goal, process modeling, determination of key performance indicators and definition 
of the physical arrangement will be necessary. In addition, training for the team that 
makes up this plant in terms of best practices of use is necessary for the proper use of 
equipment. The methodological approach adopted in this work consists of the 
identification of demands with the HUOL clinical engineering team, definition of the 
process of providing the equipment service, and definition of the supply items that will 
be managed. The preliminary results of this research indicate that the centralization of 
the management of the HMS contributes to the optimization of the costs and availability 
of these items, thus representing a powerful management tool that contributes to the 
care of the care teams. 

 

Keywords: Hospital, Shared Services Center, Equipment Center  
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 EXPOSICAO DO TEMA E O PROBLEMA DE PESQUISA 

Os Estabelecimentos Assistenciais de Saúde (EAS) possuem 

relevante papel com a sociedade, devido ao seu compromisso assistencialista, 

na cura ou tratamento de diversas enfermidades. Os avanços tecnológicos 

contribuem no cumprimento dessa prerrogativa, pois com o incremento da 

tecnologia as enfermidades podem ser tratadas com técnicas eficazes. 

As incorporações dessas novas tecnologias geram elevados impactos 

financeiros. Os quais na maior parte dos casos é superior a capacidade 

financeira que os EAS dispõem para esse fim de investimento. O recurso 

financeiro é finito e precisa ser equilibrado com outras despesas tão essenciais 

quanto a aquisição de novos equipamentos, como por exemplo: a compra de 

medicamentos, o pagamento da folha de profissionais, pagamento de 

fornecedores, a manutenção predial, material de escritório entre outros custos 

específicos hospitalares. Existe nesses ambientes esforço significativo por parte 

dos gestores para concretização da redução de custos ao mesmo tempo em que 

surgem novas tecnologias e tratamentos médicos (PERES; ZUCCHI, 2005).  

Várias instituições de saúde cortam custos limitando o acesso das 

pessoas aos seus serviços ou aumentando o tempo de espera para atendimento 

(GODFREY; HALDER, 1997). Os gestores de hospitais em vários países como 

os Estados Unidos estão buscando alternativas para contornar o problema 

financeiro e melhorar a qualidade de seus serviços (HERLINGER, 2007). 

No Brasil, por princípio constitucional, a população tem direito à 

saúde, sendo esse um dever do Estado, sem a previsão de limites. No entanto, 

mesmo considerada a pertinência desse direito universal, diferenças e 

dificuldades pragmáticas surgem à medida que se questiona de onde saem os 

recursos necessários para sustentar tal direito (SPIEGEL et al., 2016). Estima-

se que os orçamentos hospitalares respondem por quase metade de todos os 

gastos na maioria dos sistemas de saúde e, dentro deles, a razão mais 

importante para a admissão hospitalar são procedimentos ou intervenções 

cirúrgicas (BARBAGALLO et al., 2015). 
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A alta demanda por serviços hospitalares de qualidade e segurança 

dos pacientes implica em altos investimentos em equipe, processos e 

equipamentos (ORTIZ BARRIOS; FELIZZOLA JIMÉNEZ, 2016). Pressão 

externa, por parte do governo e suas exigências regulamentares além das 

questões concorrenciais, são exemplos dos desafios (DAMASCENO et al., 2005) 

Mesmo que essas provocações representem o cotidiano das 

organizações hospitalares, a administração das empresas de saúde não visa 

somente a redução de custos e eficiência, mas, principalmente, o atendimento à 

saúde da população (SOUZA et al., 2013). A gestão hospitalar, portanto, tem 

seus esforços voltados à otimização do atendimento aos cidadãos o que implica 

que o serviço oferecido ao paciente é voltado para a manutenção ou o 

restabelecimento da saúde do doente (MOURA; VIRIATO, 2008). Segundo 

Machline e Barbieri (2009) no caso específico dos hospitais, os materiais 

desempenham papel de relevo, de maneira que a sua administração se tornou 

necessidade.  

Nesse contexto há premência de agilidade nos processos 

hospitalares considerando que a rapidez e a eficiência na comunicação para 

aquisição, armazenagem e distribuição de materiais e medicamentos estão 

ligadas à preservação da vida do paciente (KAMIMURA; CORNETTA; BITTAR, 

2015). 

Segundo a Federação Brasileira de Hospitais (2017) cerca de 4.810 

unidades hospitalares atendem o SUS, dos quais 807 são privados, 1.665 

filantrópicos e 2.338 públicos. Dentre os hospitais filantrópicos, é importante citar 

as Santas Casas de Misericórdia, que são responsáveis por mais de 50,5% dos 

atendimentos ambulatoriais e internações hospitalares realizadas no SUS e 

representam 43,1% dos leitos hospitalares existentes no País.  

Nesse contexto, se insere o Hospital Universitário Onofre Lopes 

(HUOL) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), atualmente 

afiliado da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), por força de 

contrato de gestão firmado com a UFRN, desde 2013. O HUOL é uma instituição 

que faz parte da Universidade do Rio Grande do Norte (UFRN) e dispõe de uma 

área física de 31.569,45 m², nas quais oferta de 242 leitos de enfermaria, 24 

leitos de UTI’s - 05 pediátricos e 19 adultos (EBSERH, 2018). 
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A partir de acompanhamento das atividades de rotina desse hospital 

público, ficou evidente carência no gerenciamento dos EMH bem como em 

relação a sua utilização com regularidade. Assim, entendeu-se que é necessária 

remodelagem no processo de gestão desses EMH para que exista suprimento 

de todas as necessidades das demandas solicitantes, e que seja minimizado o 

tempo ocioso desses equipamentos. 

A pretensão deste estudo se insere no problema da falta de 

equipamentos médicos hospitalares para servir as diversas necessidades dos 

serviços assistenciais do HUOL.A partir deste cenário, os problemas 

identificados avaliados de acordo como decorrentes destas faltas são: 

surgimento de empréstimos “clandestinos” de equipamentos médicos 

hospitalares entre setores sem a devida gestão da tecnologia; transporte 

inadequado destes equipamentos; falha na rastreabilidade dos equipamentos e 

comprometimento na assistência ao paciente.  

Tendo por base essas afirmações, é interessante para à gestão 

hospitalar a instituição de uma central de equipamentos médicos hospitalares 

que monitore essas faltas e as corrija a partir de adoção de ferramentas de 

gestão traduzidas operacionalmente em plano de ação. Neste sentido, chega-se 

ao seguinte problema de pesquisa: 

QUAIS BENEFÍCIOS SERÃO POSSIBILITADOS COM A IMPLANTAÇÃO 

DE UM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE EQUIPAMENTOS 

MÉDICOS HOSPITALARES PARA GARANTIR A DISPONIBILIDADE E 

AMPLIAÇÃO DE USO DESTES ATIVOS NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 

ONOFRE LOPES - HUOL? 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 PRINCIPAL 

Implantar uma Central de Equipamentos para a Gestão dos 

Equipamentos Médico-Hospitalares no Hospital Universitário Onofre Lopes- 

HUOL (CENTROMED). 

  



15 
 

 
 

 

1.2.2 SECUNDÁRIOS 

• Mapear as principais demandas das equipes assistenciais frente as 

necessidades de equipamentos médico-hospitalares; 

• Definir e estruturar ambiente físico para implantação da CENTROMED; 

• Desenvolver procedimentos padrões para melhor gerir, controlar e 

organizar as atividades da CENTROMED; 

• Treinar e desenvolver, nas melhores práticas de uso, as equipes 

assistenciais e equipe técnica da CENTROMED. 

1.3 JUSTIFICATIVA 

De maneira detalhada segue em discussão a justificativa desse 

trabalho para a academia, para a empresa (no caso, empresa pública) e para a 

sociedade respectivamente.  

Os trabalhos apresentados em discussão no decurso dessa 

dissertação foram obtidos na base de dados Scopus. As figuras 1 e 2 detalham 

o total de publicações por ano e autores que se destacam em publicações 

segundo a base de dados Scopus, já que ela oferece um detalhamento sobre 

publicações qualificadas publicadas em todo o mundo. A partir dela é possível, 

por exemplo, fazer avaliação de tendências em relação a publicações a partir 

das palavras chave “hospital management” AND “medical equipments”.
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Figura 1: Tendências no número de publicações nos últimos dez anos (palavras-chave “hospital 

management” and  ” medical equipments”) 

 

Fonte: Scopus, 2018 

A figura 1 apresenta circunstância favorável ao desenvolvimento de 

trabalhos originais já que existe tendência de queda no número de publicações 

por ano em relação as palavras-chave supramencionadas. Esse cenário delineia 

a possibilidade de novo ciclo de publicações em relação à gerenciamento de 

equipamentos médicos em hospitais, o que corrobora para a compreensão da 

originalidade acadêmica do trabalho.  
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Figura 2: Autores que se destacam na publicação de trabalhos qualificados (palavras-chave 

“hospital management” and  ” medical equipments”) 

 

Fonte: Scopus, 2018 

Figura 3: Principais universidades que publicam sobre o tema de pesquisa (palavras-chave 

“hospital management” and  ” medical equipments”) 

 

Fonte: Scopus, 2018 
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Figura 4: Principais países que se destacam em publicações sobre o tema de pesquisa 

(palavras-chave “hospital management” and  ” medical equipments”) 

 
Fonte: Scopus, 2018 

As figuras 3 e 4 apresentam respectivamente, as universidades e os 

países que mais se destacam em publicações periódicas qualificadas. Tendo por 

base essas representações gráficas é possível compreender que os Estados 

Unidos, Alemanha e China são os que se mais destacam em publicações 

periódicas qualificadas. É significativa a quantidade de trabalhos técnicos que 

apresentam indefinição quanto ao país de publicação. 

Nesse sentido, com o propósito de avaliar adequadamente a 

possibilidade de trabalhos que já tenham sido desenvolvidos em relação a 

central de equipamentos médicos hospitalares, pesquisou-se nas bases de 

dados produções qualificadas relacionadas e dois trabalhos identificados na 

base de dados google scholar e periódicos CAPES foram encontrados com 

similaridade a proposta que se discute aqui. Essas publicações consistiram no 

detalhamento da instituição de uma central de ventiladores mecânicos. Nesse 

percurso foi utilizada a palavra-chave “central of mechanical fan” nas bases de 

dados Scopus, ScienceDirect, PubMed e Emerald. Em todas elas não foram 

encontradas trabalhos técnicos com essas palavras-chave. 

A partir dessas informações é possível confirmar que existe 

originalidade acadêmica no desenvolvimento de um percurso metodológico que 

corrobore com a estruturação de uma central de equipamentos médicos para o 
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objeto de estudo pretendido nesse trabalho, no que tange a inovação na gestão 

de ativos que a solução CENTROMED representa. 

O HUOL dispõe de um vasto, complexo e moderno parque tecnológico 

de equipamentos médicos hospitalares, destacando-o como um dos 

Estabelecimento Assistencial de Saúde - EAS mais bem equipados da região 

Nordeste, transformando-o em uma referência na assistência, ensino e pesquisa.  

Apesar do parque tecnológico de destaque, é importante enfatizar que 

não deixam de existir deficiências e dificuldades em seus setores. Essas, 

também relacionadas a ausência de equipamentos médicos- hospitalares, 

ocasionando muitas vezes grandes desafios aos profissionais no 

desenvolvimento da assistência aos seus pacientes. 

Nos esforços de neutralizar tamanhas dificuldades, como também 

necessidades de investimentos baseado em conceitos de segurança, controle 

de qualidade, otimização de fluxos e minimização de riscos. Surge a ideia de 

implantação de uma Central para Gestão de Equipamentos Médico-Hospitalares 

- CENTROMED no HUOL, que terá como finalidade a disponibilidade de 

equipamentos médico-hospitalares nos setores cujo hajam necessidades.   

A proposta de implantação da CENTROMED, terá o potencial para 

resolver ou minimizar os problemas de gestão de equipamentos hoje enfrentados 

no EAS, trazendo benefícios ao:  

• HUOL, pela minimização de custos devido ao reparo dos 

equipamentos médico-hospitalares e diminuição da necessidade de 

investimentos, como também pelo aumento da vida útil dos equipamentos, pela 

redução de gastos com a diminuição da permanência dos pacientes nos leitos 

hospitalares.  

• Aos profissionais de saúde, pela disponibilidade de aparelhos, 

suprindo a demanda em todo o hospital, garantindo a retaguarda tecnológica 

necessária ao desenvolvimento das atividades assistenciais; 

• Por fim aos pacientes que terão acesso a um tratamento com aporte 

tecnológico, pela disponibilização de aparelhos, com a segurança requerida 

pelos equipamentos estarem funcionando dentro das especificações, pois serão 

submetidos a revisões preventivas e testes rotineiros. 
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• Otimização do uso dos equipamentos médicos hospitalares 

1.4 ESTRUTURA DE APRESENTAÇÃO DO TRABALHO  

Essa dissertação de mestrado por ora apresenta-se dividida em 

quatro capítulos, que permitem a sua leitura e compreensão de forma 

estruturada e condizente com o itinerário a que se propõe. São eles: 

Figura 5: Estruturação do estudo. 

 

 

 Capítulo 1 - encontra-se a introdução dividida por tópicos, sendo 

esses: Contextualização do tema, a definição do problema de pesquisa, os 

objetivos primários e secundários, como também as justificativas teórico-

empíricas.  

Capítulo 2 - encontra-se a apresentação da fundamentação Teórica, 

que é exposta por meio de uma revisão da literatura acerca dos temas 

Modelagem de Processos, Indicadores de Performance (KPIs), Arranjo Físico, 

Central de Serviços Compartilhados (SSC) e Central de Equipamentos. 

Capítulo 3 - são abordados os procedimentos metodológicos 

necessários para a realização teórica e prática deste estudo, sendo esses 

divididos em: Caracterização da pesquisa; População e a amostra; Coleta e 
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análise de dados e Método, este último utilizado para realização da parte 

experimental deste estudo. 

 Capítulo 4 – Neste capítulo serão realizadas descrições do campo e 

apresentados os dados do estudo obtidos a partir do método pesquisa-ação. 

Capítulo 5 – Neste capítulo serão realizadas as análises dos dados 

apresentados no capítulo anterior. 

Capítulo 6 – Aqui serão explicitadas as considerações finais do 

trabalho; nela, a discussão está versada pela retomada do objetivo principal e 

objetivos secundários. Além disso, serão explicitadas limitações concernentes 

ao estudo assim como propostas de trabalhos futuros. 
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CAPÍTULO 2 -REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 MODELAGEM DE PROCESSOS 

Para ter uma definição compreensível de processos, é necessário 

analisar diversas fontes de referência, pois em conformidade com baldam et al 

(2007) estas divergências de pontos de vista geram visões e expectativas 

diferenciadas. Os mesmos autores definiram processo como um encadeamento 

de atividades executadas dentro de uma companhia ou organização que 

transformam entradas em saídas. 

De acordo com Gonçalves (2000a), processo é qualquer atividade ou 

conjunto de atividades que toma uma entrada, adiciona valor à mesma e fornece 

uma saída à um cliente específico. Nesta mesma linha de pensamento, Valle 

(2003) reitera o conceito afirmando que processo é um conjunto de ações nas 

quais entram insumos que geram saídas desejadas ou não. 

Humprey (2003) assevera que processo é um conjunto definido de 

passos para a realização de uma tarefa, do mesmo modo que O’Connell, Pyke 

e Whitehead (2006) dizem que processo é uma sequência de ações e eventos, 

conscientemente projetado ou não, que almeja atingir um propósito. 

Gonçalves (2000b) fala da importância do conceito de processos em 

empresas de serviços. Ele afirma que uma vez que a sequência de atividades 

nem sempre é clara tanto para o cliente quanto para as pessoas que 

desempenham as tarefas, processos bem definidos são primordiais para o 

sucesso da empresa. 

De acordo com Mello e Salgado (2005), o gerenciamento de 

processos só é possível quando o mesmo é visualizado. Para que ocorra esta 

visualização, é necessário a modelagem que represente as diversas tarefas 

desempenhadas e as sequências de execução de forma a realizar o serviço de 

forma correta. 

Uma modelagem de processos bem-feita, documenta todas as 

informações possíveis para uma análise completa de um fluxo de trabalho. Inclui 

geralmente tempos e fluxos de produção, espera, retrabalho, servindo assim 

para identificar os pontos críticos e assim saná-los. 
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Hunt (1996) afirma que, a análise dos processos modelados permite 

a redução de custos no desenvolvimento de produtos e serviços, a redução nas 

falhas de integração entre sistemas e melhoria do desempenho da organização, 

além de ser uma excelente ferramenta para possibilitar o melhor entendimento 

dos processos atuais e eliminar ou simplificar aqueles que necessitam de 

mudança. 

De acordo com Mello et al. (2002), a modelagem de processos 

permite detectar falhas e oportunidades de melhoria, ressaltando as tarefas 

críticas e suprimindo tarefas que não agregam valor, a fim de levar a organização 

para uma situação diferente da atual e o mais próximo do cenário almejado. 

Maranhão e Macieira (2011), definem que a modelagem de processos 

da organização é a análise dos processos e seu relacionamento com os dados, 

estruturados de tal forma que haja completude em sua compreensão e resultado 

satisfatório dos produtos e serviços, objetivos e resultados dos processos. 

Biazzo (2002) associa a modelagem de processos como sendo a 

construção de modelos que expõe as analogias entre as tarefas, as pessoas, os 

dados e os objetos envolvidos na produção de um resultado. No caso, os objetos 

tratam-se dos produtos, utilizados na sua produção. Ou autor diz ainda que, a 

razão pela qual os métodos de modelagem são tão expandidos hoje é que eles 

podem ser úteis e relativamente baratos, e podem levar a melhorias ou 

redesenho dos processos. 

Anjard (1998) defende que a modelagem de processos fornece uma 

visão geral para identificar, documentar, analisar e desenvolver melhorias. 

Mostra como as entradas, saídas e tarefas estão relacionadas e inclui os 

principais passos dos processos. 

Assim, pode-se definir que a modelagem é uma ferramenta gerencial, 

de baixo custo, para compreensão das atividades bem como o comportamento 

delas perante o processo, a fim de otimizá-las ou implantar uma nova estrutura. 

O BPMN (Business Process Modeling and Notation) é baseado em uma técnica 

de fluxograma próxima ao de diagrama de atividades e por este motivo, foi a 

ferramenta escolhida para utilização desta pesquisa. 

Um fluxograma documenta os passos necessários para a execução 
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de uma atividade. Se estiver bem estruturado, possibilita a visualização das 

fases de forma acessível, permitindo assim, entender o processo como um todo. 

Por este motivo é essencial que o fluxograma seja fiel a realidade trabalhada, 

para que possa avaliar corretamente e assim, planejar as mudanças 

condizentes. 

Para Lins (1993), o fluxograma está associado à descrição de 

processos, ou seja, uma combinação de pessoal, métodos e ferramentas, que 

geram um produto ou serviço com determinadas características. 

O fluxograma de processo, como preleciona Campos (1992), é 

fundamental para a padronização e posterior entendimento do processo. Ele 

facilita a visualização ou identificação dos produtos produzidos, dos envolvidos 

no processo, das funções, das responsabilidades e dos pontos críticos. 

Segundo Teixeira (2013), fluxograma é uma representação gráfica de 

uma sequência de trabalho. Normalmente é utilizado para compreender o 

trabalho no nível mais primitivo, ajudando a identificar perdas, as atividades que 

não agregam valor e assim definir quais as decisões de melhoria a serem 

tomadas. 

Oakland (1994) consolida a ideia ao atestar que fluxograma é uma 

representação gráfica com intuito de registrar diversas etapas de um dado 

processo, facilitando sua análise e ordenando a sequência de etapas. 

Conforme Oliveira (2002), os símbolos utilizados nos fluxogramas têm 

por objetivo evidenciar origem, processo e destino, através da informação escrita 

e/ou verbal, de componentes de um sistema administrativo. 

CBOK trata da modelagem de processos ao falar sobre BPMN 

afirmando que, assim como na maioria das notações, os símbolos descrevem 

relacionamentos claramente definidos, tais como fluxo de atividades e ordem de 

preferência. As raias dividem o modelo em várias linhas paralelas, onde cada 

uma dessas raias possui um responsável pela realização do trabalho (ABPMP, 

2013). 

 

 



25 
 

 
 

2.2 INDICADORES CHAVE DE PERFORMANCE (KPI’s) 

Nas empresas (tanto públicas quanto privadas), existe necessidade 

constante de avaliações contínuas das atividades e processos essenciais, a fim 

de melhor monitorar o progresso das políticas e aprender com os desafios, 

problemas, erros e experiências do passado. Mais e mais instituições estão 

examinando como os sistemas de informação podem ajudá-los a alcançar seus 

objetivos desejados (REMONDINO,2018). 

De modo geral, as organizações se esforçam para medir o que 

administram, de modo que a mensuração do desempenho é uma questão central 

tanto na literatura quanto na realidade de operação das organizações (NEELY, 

2005; RICHARD et al., 2009; HECKL; MOORMANN, 2010). 

 A medição de desempenho é uma discussão multidisciplinar que é 

estudada pelos domínios de gerenciamento e sistemas de informação (BPM em 

particular). Diferentes modelos, sistemas e estruturas de medição de 

desempenho foram desenvolvidos pela academia e profissionais. Embora os 

modelos de medição estivessem inicialmente limitados ao desempenho 

financeiro (por exemplo, modelos tradicionais de controle), uma abordagem mais 

equilibrada e integrada era necessária a partir dos anos 90, devido à (CROSS; 

LYNCH, 1988; KAPLAN; NORTON, 1996).  

Talvez o modelo de medição de desempenho multidimensional mais 

conhecido seja o Balanced Scorecard (BSC) desenvolvido por Kaplan e Norton 

(1996), que adota uma abordagem em quatro dimensões do desempenho 

organizacional: (1) perspectiva financeira, (2) perspectiva do cliente, (3) 

perspectiva do processo interno de negócios e (4) perspectiva de “aprendizado 

e crescimento”. O BSC ajuda a traduzir a estratégia de uma organização em 

indicadores de desempenho operacional (também chamados de medidas ou 

métricas de desempenho) e objetivos com metas para cada uma dessas 

perspectivas de desempenho. Ainda hoje, o BSC é de longe a abordagem de 

medição de desempenho mais utilizada no mundo dos negócios (BAIN 

COMPANY 2015; SULLIVAN, 2001; ULFEDER, 2004). 

Já existem soluções para coletar KPIs (Key Performance Indicators, 

indicadores-chave de desempenho) de qualquer tipo de qualquer recurso e 
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serviço, e também há tecnologia para implantar dinamicamente as sondagens 

que podem coletar esses KPIs. No entanto, existem poucos trabalhos sobre a 

vinculação desses KPIs em uma estrutura geral que possa visualizar o status de 

integridade do sistema e de seus componentes individuais com base em 

objetivos específicos da operadora. 

Segundo Parmenter (2010), KPIs são indicadores de desempenho 

que representam objetivos sob o ponto de vista do negócio, apoiando a definição 

e a mensuração de requisitos estratégicos das organizações. A aplicação de 

KPIs pode ocorrer em diversos domínios e, ao defini-los de maneira adequada, 

é possível gerenciar esses objetivos do negócio com precisão.  

Segundo Looy e Shafagatova (2016) essas métricas são 

frequentemente usadas em referência a um indicador de desempenho ou a uma 

área de interesse estratégico. O conceito de um indicador de desempenho do 

processo é também utilizado em analogia a KPI principalmente na literatura 

orientada para o processo.  

Nesse sentido, produções cientificas qualificadas sinalizam esforços 

nos ambientes industriais inseridos na perspectiva 4.0 para uso dos Indicadores 

Chave de Performance (KPI) enquanto métricas úteis por seres humanos e por 

sistemas automatizados para orientar decisões estratégicas em tempo real, 

táticas e de longo prazo (BRANDL; BRANDL, 2018). 

Eles representam taxas, proporções, médias ou percentagens, ou 

seja, não são somente números: os KPIs são projetados para resumir dados 

comparados de forma significativa e transmitir sucintamente o máximo de 

informação possível (PETERSON, 2006). Esses indicadores de desempenho de 

relevância são definidos e apresentados, além de criarem expectativas e 

conduzirem à tomada de ações.  

Modificações organizacionais eficientes dependem da elaboração de 

práticas especificas como peças centrais de novo espaço de trabalho. Nesse 

contexto a introdução de KPIs é subsidiada à ideia de parceria cooperativa no 

local de trabalho entre os empregados, a gestão, os fornecedores, os clientes e 

as comunidades nas quais a organização opera (PARMENTER, 2010). 

 Essas avaliações geralmente comparam o desempenho real e 
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estimado em termos de eficácia, eficiência e qualidade da mão-de-obra e do 

produto. Os KPIs podem ser utilizados por executivos e gerentes de 

empreendimentos de construção, tanto para controlar a produtividade como para 

avaliar o desempenho (COX et al. 2003).  

De acordo com Beatham et al. (2005), um problema significativo dos 

KPIs, no seu formato atual, é que estes medem apenas os resultados finais dos 

empreendimentos, impossibilitando oportunidades de modificações 

organizacional. Estes mesmos autores recomendam o uso combinado de 

indicadores de resultados e indicadores de processo, de modo a reunir 

informações que permitam identificar potenciais problemas e destacar as 

necessidades de futuras investigações.  

Kagioglou et al. (2001) fez as seguintes observações a respeito da 

iniciativa KPIs no Reino Unido: eles são específicos para empreendimentos e 

oferecem poucas indicações do desempenho global das organizações do ponto 

de vista empresarial, além da perspectiva de satisfação dos clientes; é relevante 

não só utilizar as medidas corretas para medir de maneira adequada, mas 

também para mostrar as relações entre as diferentes medidas do ponto de vista 

holístico, uma vez que esta é uma forma de identificar potenciais mecanismos 

de melhoria; as principais dificuldades de todo o processo envolvendo KPIs é a 

disponibilidade e a validade dos dados. 

KPIs participam de todos os níveis organizacionais, podendo 

representar desde a Visão (objetivos organizacionais de mais alto nível) até as 

metas operacionais que devem ser cumpridas para apoiar os objetivos 

estratégicos. Quando bem aplicados, KPIs costumam trazer melhores resultados 

financeiros à organização. Além disso, KPIs devem ser definidos de acordo com 

as características do negócio e o contexto econômico e organizacional 

(PARMENTER, 2010; BARROERO et al., 2010).  

 2.3 ARRANJO FÍSICO 

A disposição dos recursos no espaço de uma empresa é um forte 

indicador para conhecer a eficiência da mesma. A partir de diferentes tipos de 

indústrias, sejam de bens, serviços, ou segmentos ainda mais específicos, é 

possível determinar uma forma otimizada de utilizar os recursos em um 



28 
 

 
 

determinado espaço. 

Segundo Corrêa (2009) o arranjo físico de uma operação é a maneira 

segundo a qual se encontram dispostos fisicamente os recursos que ocupam 

espaço dentro da instalação de uma operação. 

O objetivo de um arranjo físico é proporcionar um fluxo de trabalho de 

materiais fluido através da fábrica, ou um padrão de tráfego que não seja 

complicado tanto para clientes como para trabalhadores. O layout é produto de 

milhares de decisões, tanto do passado como do futuro, sendo a manifestação 

física da estratégia de fabricação da empresa (LEE, 1997; DAVIS, 2003). 

Diversos fatores e variáveis devem ser levados em conta ao se 

elaborar o projeto de arranjo físico. De acordo com Tompkins et al. (2003), uma 

estratégia de arranjo físico deve surgir a partir do plano estratégico global. Com 

complementações a esta afirmação, Davis (2003) refuta que as decisões de 

layout têm consequências no longo prazo, tanto em custos como na capacidade 

da firma atender os seus mercados, e por isso a importância da identificação 

adequada e avaliação de soluções alternativas para elaborar o layout da 

instalação. 

Ainda tratando sobre decisões de layout, Chase e Jacobs (2010) 

complementam o discurso contribuindo com a seguinte ideia: Decisões de layout 

implicam em determinar a colocação de departamentos, grupos de trabalho 

dentro dos departamentos, estações de trabalho, máquinas e pontos à 

manutenção de reservas dentro de uma unidade de produção. O objetivo é 

organizar esses elementos em uma forma que garanta um bom fluxo de trabalho 

(em uma fábrica) ou um padrão de tráfego particular (em uma organização de 

serviços). 

Pelo fato de o arranjo físico influenciar diretamente no desempenho 

da empresa e, consequentemente na percepção de qualidade pelo cliente, Slack 

et al. (2009), evidenciou as seguintes razões para a importância das decisões 

concernentes ao arranjo físico. 

A mudança de arranjo físico é difícil e demorada devido às dimensões 

físicas dos recursos de transformação movidos; o rearranjo físico de uma 

operação existente pode interromper seu funcionamento suave, levando à 
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insatisfação do cliente ou a perdas de produção; 

Se o arranjo físico está errado, pode levar a padrões de fluxo longos 

ou confusos, estoque de materiais, filas de clientes formando-se ao longo da 

produção, inconveniências para os clientes, tempos de processamento longos, 

operações inflexíveis, fluxos imprevisíveis e altos custos. 

 Em seu estudo de Planejamento Especialista para planejamento e 

análise de layout de instalações industriais, Kumara, Kashyap e Moodie (1987) 

estabeleceram critérios para a abordagem do seu estudo. Essas considerações 

levavam em consideração quatro principais aspectos: 

• Requisitos especiais para determinados departamentos; 

• Condições de segurança; 

• Considerações de ruído; 

• Utilização de espaço. 

Ainda no mesmo estudo, os autores afirmam que o problema de 

instalação de layout pode ser considerado para os seguintes objetivos: 

• Minimizar custo de manuseio de materiais; 

• Maximizar o nível de segurança; 

• Maximizar a utilização de recursos humanos; 

• Maximizar o nível de satisfação dos requisitos especiais; 

• Minimizar o nível de ruído. 

Para complementar a pauta de problemas de layout, Bénabès et al. 

(2011) evidenciam este tipo de problema é: inerentemente uma tarefa 

multidisciplinar. Ele cobre todos os aspectos do ciclo de vida de design de 

produto do conceitual para a fase detalhada e torna necessária a colaboração 

entre especialistas de disciplinas técnicas e econômicas. Na verdade, o design 

de layout é geralmente formulado como um problema de otimização: encontrar 

o melhor arranjo (localização e orientação) de componentes em um determinado 

espaço disponível, satisfazendo restrições geométricas e funcionais.  

Para considerar o início do planejamento do arranjo físico, algumas 

informações prévias são necessárias. Chase e Jacobs (2010) afirmam que as 
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informações de entrada para escolha e modelagem do layout são: A 

especificação dos objetivos e critérios correspondentes a serem utilizados para 

avaliar o projeto;  a quantidade de espaço necessário e a distância que deve ser 

percorrida entre os elementos da disposição são critérios básicos comuns; 

estimativas de demanda do produto ou serviço no sistema; requisitos de 

processamento em termos de número de operações e quantidade de fluxo entre 

os elementos no layout; requisitos de espaço para os elementos no layout; 

disponibilidade de espaço dentro do próprio estabelecimento ou, se esta for uma 

nova instalação, configurações possíveis de construção.  

 Uma questão importante a ser considerada nas decisões de layout 

de instalações na manufatura é a flexibilidade do layout para se adequar à 

mudanças futuras na demanda e no mix de produto (DAVIS, 2003). 

O layout é a técnica de administração de operações cujo objetivo é 

criar a interface homem-máquina para aumentar a eficiência do sistema de 

produção (JONES; GEORGE, 2008). De acordo com Martins et al. (2009) os 

principais tipos de layout são: layout por posição fixa; layout por processo; layout 

celular; layout em linha; layouts combinados.  

O layout posição fixa é caracterizado pelo fato do material permanecer 

parado enquanto os operadores, equipamentos e todos os outros produtos, se 

movimentam à sua volta. O layout posicional é utilizado quando os produtos são 

volumosos e são fabricados em quantidades reduzidas. No layout por processo 

todas as operações cujo tipo de processo de produção é semelhante são 

agrupadas, independentemente do produto processado. Nesse tipo de arranjo 

físico todos os processos e equipamentos do mesmo tipo são posicionados 

numa mesma área (SLACK et al., 2013). 

O aspecto físico da empresa, desde a localização geográfica, a 

disposição lógica de processos, com definição do posicionamento relativo das 

pessoas, dos equipamentos e dos recursos envolvidos, até o projeto detalhado 

de cada um dos postos de trabalho é de fundamental importância para um bom 

desempenho. O arranjo físico é o estudo da distribuição espacial ou do 

posicionamento relativo dos diversos elementos que compõem o posto de 

trabalho (MARQUES; ODA, 2009; IIDA, 2005).  
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O arranjo físico de uma operação produtiva preocupa-se com a 

localização física dos recursos de transformação, ou seja, é decidir onde colocar 

todas as instalações, máquinas, equipamentos e pessoal da produção. O arranjo 

físico é uma das características mais evidentes de uma operação produtiva 

porque determina sua “forma” e aparência. Também determina a maneira 

segundo quais os recursos transformados – materiais, informações e clientes - 

fluem por meio da operação (SLACK, et al., 2013). 

Conforme Correa (2004), alguns objetivos gerais de um bom arranjo 

físico são: a) Acomodar todos os processos da empresa dentro do espaço físico 

disponível, mediante um dimensionamento técnico e uma correta análise de 

prioridades e de custo versus benefício; b) Racionalização, otimização e 

melhoria do uso do espaço, provendo a minimização de distâncias e de tempos 

de deslocamento e mudanças (setups) de operações, se for o caso; c) Garantir 

instalações para acomodação adequada dos colaboradores, tais como 

banheiros, vestiários, enfermarias, refeitórios e outras atividades de apoio; d) 

Possibilitar à empresa atingir os objetivos com o menor investimento de capital 

em instalações e espaços necessários.  

Nunes et al. (2012), em seu estudo de caso sobre o arranjo físico em 

uma panificadora mostra que, com auxílio da análise do fluxo de produção do 

estabelecimento pode-se observar que o arranjo físico do local era confuso e 

desorganizado, prejudicando a sua produtividade. 

Silva (2009) afirma que os custos oriundos de um mau planejamento 

do layout, os custos de re-projeto e implantação de um novo layout justificam a 

necessidade de se planejar adequadamente a disposição física dos 

equipamentos, pessoas e materiais na fábrica. 

Para Mahadevan (2008), o projeto de arranjo físico deve resultar 

numa melhor eficiência do sistema operacional, sendo este o objetivo de 

qualquer exercício de planejamento de arranjo físico, e por isso é útil aplicar 

maneiras de medir o desempenho da planta fabril. 

 Para Krajewski (2009)  a escolha do tipo de layout depende em 

grande medida da estrutura do processo – a posição dos processos na matriz de 

contato com o cliente para os fornecedores de serviço e na matriz de produto-
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processo para os processos de fabricação. De acordo com as principais 

referências de administração da produção, a maioria dos arranjos físicos 

existentes, se resume a apenas quatro tipos básicos, que serão apresentados a 

seguir: 

• Arranjo Físico Posicional; 

• Arranjo Físico Funcional ou Por Processo; 

• Arranjo Físico Celular; 

• Arranjo Físico por Produto. 

 

2.3.1 ARRANJO FÍSICO POSICIONAL 

Este tipo também é conhecido como arranjo físico de posição fixa. 

Segundo Slack et al (2009), em vez de materiais, informações, ou clientes fluírem 

por uma operação, o produto ou serviço em processamento fica estacionário, 

enquanto equipamento, maquinário, instalações e pessoas movem-se na 

medida do necessário. 

Krajewski (2009) afirma que esse tipo de arranjo físico faz sentido 

quando o produto for difícil de mover, como na construção naval e montagem de 

locomotivas. Um layout de posição fixa minimiza o número de vezes que o 

produto deve ser movido e, muitas vezes, é a única solução possível. 

 Corrêa (2009) afirma que este é um arranjo físico de baixa eficiência, 

devido ao seu grau máximo de customização, sendo este o motivo de as 

operações que necessitam de arranjo físico posicional terceirizarem as etapas 

de agregação de valor a empresas especializadas. 

Para Argoud (2007), este arranjo físico é aplicado quando as 

habilidades requeridas são altas e o trabalho é feito em times, o que fornece 

oportunidade de enriquecimento do trabalho. 

 
2.3.2   ARRANJO FÍSICO FUNCIONAL 

O arranjo físico funcional, ou por processo visa agrupar recursos com 

função ou processo similar, em vez de organizá-los por serviço ou produto. 

Krajewski (2009) discute que nesse tipo de arranjo físico, os níveis de demanda 

são muito baixos ou imprevisíveis para que a gerência reserve recursos 
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humanos e de capital exclusivamente para um tipo específico de cliente ou linha 

de produto. 

Corrêa (2009) afirma que o arranjo físico funcional é, em geral, usado 

quando os fluxos que passam pelos setores são muito variados e ocorrem 

intermitentemente. O desafio nas decisões sobre arranjo físico funcional é 

procurar arranjar a posição relativa e as áreas de cada setor, de forma a 

aproximar setores que tenham fluxo intenso entre si, para evitar deslocamentos 

desnecessários, de maneira a encaixar adequadamente o posicionamento e as 

áreas resultantes na área total disponível, respeitando uma série de restrições 

que possa haver, de proximidade ou distância entre setores, devido a motivos 

tecnológicos ou outros. 

Slack et al (2009) complementa a definição de arranjo físico funcional 

com o exemplo de um supermercado, expondo que nele alguns produtos, como 

os enlatados, oferecem maior facilidade na reposição se mantidos agrupados; 

alguns setores, como o de comida congelada, necessitam de tecnologia similar 

de armazenagem, em gabinetes refrigerados; outros produtos, como de vegetais 

frescos, podem ser mantidos juntos, pois dessa forma podem tornar-se mais 

atraentes aos olhos do cliente  

2.3.3 ARRANJO FÍSICO CELULAR 

Já o arranjo físico celular agrupa peças ou produtos com 

características semelhantes em famílias e reserva grupos de máquinas para sua 

fabricação, conforme Krajewski (2009) afirma. 

Argoud (2007) complementa que uma família, possui peças com 

características de projeto e/ou processo similares como forma, posição do 

material, ferramental, controles. Neste tipo de arranjo físico, as máquinas 

agrupadas são capazes de realizar um conjunto de operações diferentes, mas 

suficientes para produzir uma gama de peças completas na saída. Tipicamente 

há muito fluxo dentro da célula e pouco fluxo entre as células.  

Segundo Corrêa (2009) este arranjo físico tenta aumentar as 

eficiências do geralmente ineficiente arranjo físico funcional, tentando, 

entretanto, não perder muito de sua desejável flexibilidade. Baseado num 

conceito às vezes chamado de “tecnologia de grupo”, recursos não similares são 
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agrupados de forma que com suficiência consigam processar um grupo de itens 

que requeiram similares etapas de processamento. 

Sobre a tecnologia de grupo, Krajewski (2009) complementa que esta 

técnica de fabricação cria células que não se limitam a apenas um trabalhador, 

tendo um modo exclusivo de selecionar o trabalho a ser feito pela célula. 

Slack et al. (2009) complementa que, para certos tipos de 

manufaturas, a empresa pode necessitar de alguma área dedicada à produção 

para clientes em particular, cujos requisitos sejam específicos, como por 

exemplo níveis mais altos de qualidade. 

Segundo Rosa (2014), o layout celular apresenta as seguintes 

vantagens e desvantagens:  trabalho em grupo incentiva motivação; equilíbrio 

entre custo e flexibilidade para operações com alta variedade; significativa 

facilidade no planejamento e controle da produção; possível dificuldade de 

adaptação dos operadores pela alta variedade de atividades; alto custo para 

reconfigurar o arranjo; reduz níveis de utilização de recursos. Nesse sentido Para 

Peinado e Graeml (2007), as vantagens do arranjo físico celular são: 

 • Aumento da flexibilidade quanto ao tamanho de lotes por produto: 

como as máquinas são posicionadas em células, o tempo de setup acaba sendo 

reduzido, pois menos tipos de famílias de produtos serão produzidos na célula. 

Com a redução do tempo de setup, é possível diminuir o tamanho dos lotes, 

tornando a produção mais flexível. 

 • Diminuição do transporte do material: a proximidade das máquinas e 

equipamentos na célula faz com que as distancias percorridas sejam reduzidas. 

• Diminuição dos estoques: a diminuição dos lotes mínimos de 

fabricação reduz o estoque médio do produto fabricado. Há também a redução 

de estoque no processo, devido à redução do tempo de espera dos itens em 

processamento entre as estações de trabalho, quando comparado ao arranjo 

físico por processo.  

• Maior satisfação no trabalho: Os funcionários passam a trabalhar o 

processo completo de fabricação do produto, e não mais tarefas fracionadas 

como nos outros tipos de arranjo físico. Isto torna o trabalho mais interessante e 

faz com que os funcionários se sintam mais responsáveis pelo processo e 

valorizados pela empresa. 
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2.3.4 ARRANJO FÍSICO POR PRODUTO 

O fato de o arranjo físico ser chamado de por produto é explicado por 

Corrêa (2009), pois a lógica usada para arranjar a posição relativa dos recursos 

é a sequência de etapas do processo de agregação de valor. Sendo assim, só 

vale a pena arranjar os recursos segundo a sequência de etapas de um processo 

se ela é percorrida por um grande volume de fluxo. 

Slack et al (2009) complementa afirmando que cada produto segue 

um roteiro predefinido no qual a sequência de atividades requerida coincide com 

a sequência na qual os processos foram arranjados fisicamente.  

 Para Corrêa (2009), este tipo de arranjo é o que ocorre com eficiência 

máxima, e complementa com um exemplo de linha de montagem. Corrêa (2009) 

ainda complementa que, nos arranjos físicos por produto, existe certo nível de 

conexão entre as diferentes etapas de um processo agregador de valor, sendo 

esta conexão alta em linhas de montagem.   

2.3.5 COMPARAÇÃO ENTRE OS TIPOS TRADICIONAIS DE ARRANJO 

FÍSICO 

Slack et al (2009) consideraram como principais variáveis a 

variedade, o fluxo e o volume de produtos a serem produzidos, conforme figura 

6: 

Figura 6: Volume e variedade dos tipos de arranjo físico. 
 

 
Fonte: Adaptado de Slack et al (2009)
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 Como ilustra a figura 6, de acordo com Slack et al. (2009), O arranjo 

físico posicional é justificado quando existe uma alta variedade, aliada à um 

baixo volume de produção. No arranjo físico por processo, há um nível médio de 

variedade e volume de produção. Já o arranjo físico celular possui uma 

variedade baixa com um volume não muito alto, enquanto o arranjo físico por 

produto dispõe de uma produção com baixa variedade e um alto volume. 

Algumas vantagens e limitações deles: 

Quadro 1: Vantagens e desvantagens do arranjo físico posicional 

 

Fonte: Adaptado de Tompkins (2006) 
 

Quadro 2: Vantagens e desvantagens do arranjo físico por produto 

ARRANJO FÍSICO 
POR PRODUTO 

Vantagens Desvantagens 

 
1. Fluxo suave, simples e direto; 

2. Baixo estoque em processo; 

3. Menor tempo de produção total; 

4. Menor necessidade de 
movimentação de material; 

5. Requer menor habilidade do trabalhador; 

6. Controle de produção simples é possível; 

7. Equipamentos especializados 
podem ser usados. 

 

1. Parada da máquina para toda a linha; 

2. Mudanças no projeto de produto 
causam a obsolescência do arranjo 
físico; 

3. Estação mais lenta dita o ritmo da linha; 

4. Supervisão geral é necessária; 

5. Requer alto investimento em equipamentos. 

Fonte: Adaptado de Tompkins (2006) 

ARRANJO FÍSICO 
POSICIONAL 

Vantagens Limitações 

1. Reduzida movimentação de material; 

2. Quando uma abordagem de equipe é 
utilizada, a continuidade e 
responsabilidade das operações; 

3. Oferece oportunidades de 
enriquecimento de trabalho; 

4. Promove orgulho e qualidade, pois o 
trabalhador pode finalizar o “trabalho 
inteiro”. 

5. Alta flexibilidade, pois pode acomodar 
mudanças no projeto do produto e 
volume de produção. 

1. Movimentação de pessoal e equipamento é 
aumentada; 

2. Pode resultar em duplicação de 
equipamentos; 

3. Requer maior habilidade da mão-de-obra; 

4. Requer supervisão geral; 

5. Pode resultar em aumento do espaço e maior 
estoque em processo; 

6. Requer controle mais próximo e coordenação 
na programação da produção. 
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Quadro 3: Vantagens e desvantagens do arranjo físico celular 

 Fonte: Adaptado de Tompkins (2006) 
 

 

Quadro 4: Vantagens e desvantagens do arranjo físico por processo 

ARRANJO FÍSICO 
POR PROCESSO 

Vantagens Limitações 

 
 

1. Aumenta a utilização das máquinas; 

2. Equipamentos de utilização geral 
podem ser usados; 

3. Alta flexibilidade na alocação de 
pessoal e equipamentos; 

4. Diversidade de tarefas por trabalhador; 

5. Supervisão especializada é possível. 

 

1. Aumento de necessidade de manuseio 
de materiais; 

2. Controle de produção mais complicado; 

3. Aumento de estoque em processo; 

4. Linhas de produção mais longas; 

5. Necessidade de maior habilidade 

dos trabalhadores devido à 

diversidade de tarefas. 

Fonte: Adaptado de Tompkins (2006)

ARRANJO FÍSICO 
CELULAR 

Vantagens Desvantagens 

 
1. Maior utilização de máquinas devido 

ao agrupamento de produtos; 

2. Fluxo da linha mais suave e menor 
distância percorrida do que arranjos físicos 
por processo; 

3. Resulta em melhor atmosfera do trabalho; 

4. Permite o uso de equipamentos de 
propósito geral. 

 
1. Requer supervisão geral; 

2. Requer maior capacitação da mão de obra; 

3. Depende muito do balanceamento de 
linha entre as células e dentro delas; 

4. Se a linha não está balanceada em 
cada célula, é necessário estoque em 
processo para eliminar a necessidade 
de manuseio para outras estações de 
trabalho; 

5. Diminui a oportunidade de uso 
equipamentos de especializados. 
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2.4 CENTRAL DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS  

A necessidade das empresas de se manterem competitivas levou a 

uma constante busca por eficiência e reduções de custos. Organizações 

inovadoras obtêm vantagens competitivas executando em sua organização 

estruturas flexíveis e elásticas(RICHTER; BRÜHL, 2017).  

Uma construção organizacional que se tornou popular em meados 

dos anos 90 é a de um centro de serviços compartilhados (SSC) em que as 

atividades não essenciais das unidades de negócios concentrado. Essas 

atividades, assim, tornam-se serviços que são entregues às unidades de 

negócios por uma unidade de serviço. (MINNAAR; VOSSELMAN, 2011). Os 

centros de serviços compartilhados (SSCs) são um arranjo organizacional para 

fornecer serviços. Durante o desenvolvimento de SSC, as organizações 

encontram vários desafios que afetam seu sucesso ou fracasso (KNOL; 

JANSSEN; SOL,2013). 

 A literatura recente é composta de uma ampla variedade de 

definições e características de SSC. O que é idêntico na maioria das fontes, 

entretanto, é um delineamento compartilhado do conceito de centralização 

simples, ao mesmo tempo em que se diferencia conceitos de SSCs de 

outsourcing tradicionais. Além disso, quase todas as definições abordam 

vantagens e melhorias desejadas da abordagem SSC (SHULZ; BRENNER, 

2010). 

Os SSC são arranjos internos e por separando e centralizando as 

atividades em uma unidade semiautônoma separada. A premissa é que os 

serviços fornecidos por um departamento local podem ser fornecidos a outros 

com relativamente poucos esforços. Os SSCs permitem a padronização, 

agilização e consolidação de funções de suporte de várias agências em uma 

organização autônoma com o objetivo singular de fornecer serviços da forma 

mais eficiente e eficaz possível (JOHA; JANSSEN, 2010; HARRITZ, 2016). 

O termo “serviços compartilhados” pode ser definido como a 

concentração de recursos da empresa desempenhando atividades para atender 

múltiplos parceiros internos, o que vem junto com a padronização e consolidação 

de redundância de recursos. Processos de informação. Em um contexto do setor 

público, isso inclui centralizando a prestação de serviços administrativos em um 
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determinado local. Processos que foram realizados várias vezes por vários 

processos organizacionais unidades são executadas apenas uma vez na 

organização do serviço compartilhados (NIEHAVES; KRAUSE, 2010). 

Figura 7: Metodologia de Seleção de Artigos - SSC 

Base de dados Scopus: 174 Emerald:88 ScienceDirect: 93

Total de Artigos Avaliados: 355

Triagem realizada com base no título e 

no resumo: 154

Excluídos por título, resumo e 

indisponibilidade do texto completo: 

201

Texto completo recuperado e avaliado 

para elegibilidade: 50

Excluídos depois da revisão do texto 

completo: 104

Total de trabalhos adequados á 

pesquisa: 39 

Trabalhos que apresentaram as 

informações necessárias após leitura 

de texto completo: 39

Artigos excluídos por não 

apresentarem as informações 

desejadas após leitura de texto 

completo: 11
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Como a terceirização, o modelo SSC pode proporcionar economias 

de escala e escopo, juntamente com oportunidades de arbitragem em relação a 

custos de mão-de-obra e infraestrutura, ou seja, onde a localização física do 

trabalho não é crítica. Na prática, isso geralmente significa a substituição 

trabalhadores relativamente caros nos países desenvolvidos por trabalhadores 

assalariados mais baixos nos países em desenvolvimento (ROTHWELL; 

HERBERTH; SEAL, 2016). 

Centros de serviços compartilhados (SSC) aumentaram muito em 

relevância e importância nos últimos anos no setor privado, bem como no setor 

público. As agências públicas fazem uso do conceito SSC para reduzir custos, 

melhorar o valor do serviço que oferecem e obter maior eficiência administrativa. 

Em muitos países, muitos SSC já foram estabelecidos na administração pública 

(SHULZ; BRENNER, 2010). 

Um serviço é fornecido por uma série de atividades que são 

organizadas em um sistema de serviço. Em um sistema de serviços, os 

provedores de serviços incluir um número de organizações) trabalham em 

conjunto para fornecer serviços. Um sistema de serviços inclui pessoas e 

sistemas de informação. Compartilhar arranjo de serviços é uma parte do 

sistema de serviços no qual um e uma unidade semiautônoma responsável é 

criada e fornece serviços pré-definidos específicos para as unidades 

operacionais dentro da entidade organizacional (JANSSEN; JOHA; 

ZUURMOND,2008). 

A decisão de estabelecer os SSC é geralmente baseada em caso 

mostrando os custos e benefícios a longo prazo das economias de escala e 

especialização em comparação com a situação atual, muitas vezes fragmentada, 

sem levar em conta consideração o processo de implementação (KNOL; 

JANSSEN; SOL,2013). 

A literatura em ciências da administração defende os lucros 

econômicos e financeiros que podem ser esperados através da implementação 

de SSCs: melhoria da qualidade do serviço, economia de escala causada por 

mutualização e padronização de processos. A mudança parece atraente. Líderes 

pensam que é uma fonte de desempenho aprimorado embora este valor 

acrescentado esteja longe de ser sistemático (ARNOUD; FALZON, 2012). 
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As demandas de montagem para melhorar a prestação de serviços / 

qualidade e para reduzir custos tem induzido muitas organizações públicas a 

desenvolver respostas estratégica e viabilizar a criação de Centros de Serviços 

Compartilhados. SSCs permiti a padronização, agilização e consolidação das 

funções de suporte de vários setores em uma organização autônoma com o 

objetivo singular de fornecer serviços da forma mais eficiente e eficaz possível 

(JANSSEN; JOHA, 2007; AKSIN; MASINI, 2008). 

Os Centros de Serviços Compartilhados (SSCs) concentram 

processos administrativos e de suporte não estratégicos para a atividade-fim da 

empresa. Ou seja, Centros de Serviços Compartilhados (SSCs) são unidades 

internas de uma organização que prestam serviços para outras áreas da 

Companhia.  Considerando as características e os objetivos específicos dos 

CSCs, pode-se supor que exista a necessidade do desenvolvimento de 

competências gerenciais específicas para a sua gestão (RODRIGUES et al., 

2014). 

O modelo de negócios da SSC é promissor para a administração 

pública por várias razões. Porque orçamentos e experiência são limitados, 

serviços muitas vezes não podem ser fornecidos de maneira econômica por uma 

organização ou departamento. Em particular, organizações públicas menores 

não podem desenvolver todos os serviços ou sistemas de informação 

necessário. Além disso, organizações pequenas e grandes possuem vários tipos 

de conhecimentos que não podem ser acessados além dos organizacionais 

limites. Os serviços compartilhados podem fornecer acesso ao conhecimento 

especializado fora de alcance (JANSSEN; JOHA; ZUURMOND,2008).  

A busca através das bases de dados que contém artigos qualificados 

indicou que existem dois trabalhos específicos que tratam da aplicação das ideia 

de Central de Serviços compartilhados em organizações hospitalares: são os 

estudos propostos por Griffin e Adams(1981), Ratz et al.(1991); Batista, 

Alcântara e Paula (2007) expõe em detalhes ideias que se alinham a proposta 

de criação de Central de Serviços Compartilhados para hospitais, uma vez que 

propõem a centralização do fornecimentos de ventiladores mecânicos para 

demandantes inseridos no ambiente hospitalar. 

 Na figura 8 segue demonstração do fluxo de operações de trabalho 

de uma central de serviços compartilhados que corresponde a trabalho 
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monográfico defendido na Universidade Federal de Santa Maria; nele é colocado 

em detalhe iniciativa para gerenciamento do ativo Ventilador Mecânico.  

 
Figura 8 – Centralização de Ventiladores: Fluxograma 

 

Fonte: Birrer (2012) 

A figura 8 apresenta as operações inerentes a esta central. É 

relevante salientar que nesses trabalhos os desafios associados à essa iniciativa 

de gestão são explicitados assim como os equipamentos que foram efetivamente 

gerenciados. Existem neles fluxogramas que direcionam a maneira considerada 

adequada para a instrução dos procedimentos internos de centrais de 

gerenciamento de equipamentos médicos.  

No Quadro 2 é colocado em resumo os trabalhos considerados de 

maior relevância pelo autor dessa dissertação, de modo que neles se dão os 

esclarecimentos a respeito das vantagens e desvantagens associados a central 

de serviços compartilhados enquanto instrumento de gestão que promove 

melhoria nas operações na prestação de serviço.   
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Quadro 5: Quadro Resumo Conceitos dos SSC (Central de Serviços Compartilhados) 

Autor  Ano  Periódico Vantagens  Desvantagens 

Philipp Clemens Richter 
e Rolf Brühl 

2017 
European Management 

Journal 

As SSCs proporcionam às organizações 
busca constante por desempenho e 

eficiência 

Há evidências baseadas em casos que 
indicam 

que as metas não foram alcançadas e que os 
projetos de SSC falharam 

Daniel Harritz 2016 
Journal of Accounting e 
Organizational Change 

Os SSCs permitem a padronização, 
agilização e consolidação de funções de 

suporte de várias agências em uma 
organização autônoma com o objetivo 

singular de fornecer serviços da forma mais 
eficiente e eficaz possível  

Não menciona 

O. Zeynep Aksin e 
Andrea Masini 

2008 
Journal of Operations 

Management 

SSCs permiti a padronização, agilização e 
consolidação das funções de suporte de 

vários setores em uma organização 
autônoma com o objetivo singular de 

fornecer serviços da forma mais eficiente e 
eficaz possível 

Os pesquisadores também geralmente 
negligenciaram 

questão de saber se diferentes estratégias de 
serviços compartilhados exibem 

mesmo grau de eficácia para empresas que 
têm diferentes 

necessidades operacionais e organizacionais. 

Marijn Janssen , Anton 
Joha, Arre Zuurmond 

2008 
Government Information 

Quarterly 

O modelo de negócios da SSC é promissor 
para a administração pública por várias 

razões. Porque orçamentos e experiência 
são limitados, serviços muitas vezes não 

podem ser fornecidos de maneira 
econômica por uma organização ou 

departamento.  

Alguns dos benefícios esperados podem não 
ser facilmente 

percebidos (ou mesmo impossível de 
perceber), e que eles exigem uma maior 

esforço. Nesse estudo de caso, as 
organizações decidiram manter o negócio 

processos para os serviços compartilhados o 
mais próximo possível dos 

processos de negócios. No entanto, foi uma 
decisão que limitou ganhos potenciais de 

eficiência. 
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Adiante é explicitada a fundamentação teórica específica em relação 

à central de equipamentos. Nela há detalhe de discussões contemporâneas 

pertinentes a esta iniciativa de gestão além de resoluções colegiadas que 

possam constituir contexto favorável ao gerenciamento do parque tecnológico 

dos hospitais. 

2.5 CENTRAL DE EQUIPAMENTOS (CEQ) 

A proposta de criação de uma Central de Equipamentos (CEQ) já vem 

sendo estudada como uma forma de melhorar os serviços relacionados aos 

equipamentos médicos em vários Ambientes Assistenciais de Saúde (EAS), 

apresentando grandes impactos positivos para o EAS (COSTA, 2016).  

As aplicações do uso da CEQ têm como finalidade otimizar o uso de 

dos equipamentos, garantir o pleno funcionamento do parque tecnológico, 

permitir mais qualidade no atendimento aos setores e consequentemente ao 

paciente, auxiliar as unidades na aquisição dos aparelhos, além de mantê-los 

em condições de operação permanente, segura e econômica e monitorar melhor 

o funcionamento e desempenho dos equipamentos em cada setor garantindo a 

melhoria das condições de trabalho dos profissionais do hospital (INSTITUTO 

MARCELO DÉDA, 2008).  

Essa inciativa trata-se de uma forma para melhor gerenciar o parque 

tecnológico do hospital, contribuindo para a gestão em relação aos gastos com 

manutenção corretiva de equipamentos e acessórios hospitalares, podendo 

gerar indicadores essenciais para a tomada de decisão (BARBOSA, 2016). 

Todos esses esforços em se estudar como otimizar os processos de gestão dos 

Equipamentos Médico-Hospitalares (EMH) têm o objetivo de prover mais 

assistência aos pacientes e usuários do EAS, baseando-se em conceitos de 

segurança, controle de qualidade, otimização de fluxos e minimização de riscos 

(PIOVEZAN, 2013).  

Por ter esse caráter de priorização dos serviços de saúde voltados 

para a saúde do paciente, de preocupar-se com os custos e por envolver 

diversos profissionais com variados níveis de conhecimento e formações, a 

gestão dos hospitais é um tanto complexa do ponto de vista das outras 

organizações (XAVIER; XAVIER; MENDES, 2012).  
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Por isso, o ambiente hospitalar exige maior atenção nos processos de 

gestão, relacionados principalmente à disponibilidade, à segurança e aos custos 

dos equipamentos médicos, uma vez que se tratando de qualidade em serviço, 

que o foco é a saúde das pessoas, os efeitos de uma gestão inadequada poderão 

acarretar em prejuízos tanto para o paciente como para o hospital (OLIVEIRA et 

al, 2014).  

Além disso, tratando-se de um hospital público no Brasil, em que os 

recursos financeiros destinados aos hospitais são disponibilizados pelo Sistema 

Único de Saúde (SUS), é preciso que se crie formas de melhor utilizar esses 

recursos e dessa forma, que possam ser implementados de forma eficiente e 

eficaz. Por essa razão, os benefícios que podem ser gerados pela CEQ devem 

ser levados em consideração (UGÁ et al, 2003).  

Para isso, existem inúmeros meios para o apoio à gestão, sendo 

estes, a criação de sistemas informatizados de gestão, a formação de equipes 

técnicas (fixas e móveis), entre outras (AMORIM; PINTO JUNIOR; SHIMIZU, 

2015). A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) instituiu a Resolução 

da Diretoria Colegiada (RDC) n.º 2, de 25 de janeiro de 2010, que “Dispõe sobre 

o gerenciamento de tecnologias em saúde em estabelecimentos de saúde”. Ela 

tem como objetivo estabelecer os critérios mínimos a serem seguidos pelos 

estabelecimentos de saúde para o gerenciamento de tecnologias utilizadas na 

prestação desses serviços, de modo a garantir a sua rastreabilidade, qualidade, 

eficácia, efetividade e segurança.   

O estudo da CEQ parte do pressuposto de que a logística hospitalar 

é um dos maiores desafios a serem enfrentados pelos representantes do nível 

estratégico do hospital, especialmente quando se trata do atendimento às 

necessidades organizacionais de forma rápida, correta e eficiente. Dessa forma, 

uma melhor distribuição logística pode auxiliar na redução e otimização dos 

recursos dos hospitais, podendo ser materiais ou pessoas, implicando 

diretamente na redução dos custos para os Estabelecimentos Assistenciais de 

Saúde(XAVIER; XAVIER; MENDES, 2012).  

O objetivo principal da CEQ é centralizar o gerenciamento dos EMH, 

uma vez que a descentralização gera perda de acessórios, quebra de 

equipamentos, falta de procedimentos  que envolvam o controle de qualidade, 



46 
 

 
 

descontrole sobre o número de equipamentos existentes no hospital, carência 

de acessórios devidamente requisitados, por exemplo(BATISTA et al., 2007).  

Propostas de criação de CEQ tem se mostrado eficiente nos diversos 

aspectos, desde a melhoria dos processos de trabalho da manutenção, que 

garantem uma melhor gestão do EMH, como também na agilidade da realização 

dos procedimentos de inspeção técnica e a manutenção preventiva. Dessa 

forma, existindo a centralização dos equipamentos a gestão dos EMH’s serão 

realizadas de forma efetiva com a implantação de ferramentas de controle, como 

por exemplo, indicadores que possam refletir o desempenho das operações 

(NEVES, 2013).  
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  MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

Entende-se por pesquisa o ato dinâmico de questionamento, 

indagação e aprofundamento consciente, na tentativa de desvelamento de 

determinados objetos. É a busca de uma resposta significativa a uma dúvida ou 

a um problema. Logo, a pesquisa é uma atividade voltada para a solução de 

problemas, através do emprego de processos científicos (CERVO; BERVIAN, 

1983; BARROS; LEHFELD, 1989). 

De acordo com Denzin e Lincoln (2006, p. 390), a pesquisa se divide 

em duas abordagens “A pesquisa qualitativa é um campo interdisciplinar, 

transdisciplinar e, às vezes, contra disciplinar que atravessa as humanidades, as 

ciências sociais e as ciências físicas”. A pesquisa quantitativa torna-se diferente 

da qualitativa, pois um erro no questionário observado após a aplicação pode 

inviabilizar o resultado.  

Para Maanen (1979a), a pesquisa quantitativa tem por objetivo 

traduzir e expressar o sentido dos fenômenos do mundo social: trata-se de 

reduzir a distância entre o indicador e o indicado, entre teoria e dados, entre 

contexto e ação. 

Segundo Castilho (2003), a primeira razão para se conduzir uma 

pesquisa quantitativa é descobrir quantas pessoas de uma determinada 

população compartilham uma característica ou um grupo de características. Ela 

é especialmente projetada para gerar medidas precisas e confiáveis que 

permitam uma análise estatística.  

Assim, uma análise quantitativa apresenta os dados em percentuais. 

Através da análise quantitativa juntamente com a qualitativa é possível buscar 

resultados mais concretos que possam evidenciar quais fatores mais contribuem 

para instalação de uma central de equipamentos em um EAS. 

Quanto à natureza da pesquisa, ela pode ser dividida em básica ou 

aplicada. A pesquisa básica objetiva gerar conhecimentos novos e úteis para o 

avanço da ciência, sem aplicação prática prevista. Já a pesquisa prática tem 

vistas à geração de conhecimentos para aplicação prática e dirigida a soluções 

de problemas específicos, tendo uma finalidade imediata (MATIAS-PEREIRA, 

2010; SILVA; MENEZES, 2005).  
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A pesquisa que aqui será desenvolvida é de natureza aplicada, uma 

vez que o intuito do trabalho é elucidar informações que possam ser replicáveis 

por outras instituições. 

A classificação da pesquisa, levando em conta os objetivos, pode ser 

exploratória, descritiva ou explicativa. Para Gil (2010), a pesquisa exploratória 

busca desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, pois visa à 

formulação de problemas mais precisos ou hipóteses de pesquisa para estudos 

vindouros. Ainda segundo este autor, é comum que se usem nessas pesquisas 

o levantamento bibliográfico, entrevistas não padronizadas e estudos de caso.  

Segundo Gil (2010), as pesquisas de caráter descritivo buscam 

levantar opiniões, atitudes e crenças de uma população, suas técnicas mais 

comuns são o questionário e a observação sistemática. Já as pesquisas 

explicativas concentram-se em buscar explicações do “porquê” das coisas, onde 

geralmente se utiliza a pesquisa experimental ou ex-post facto (MATIAS-

PEREIRA, 2010; GIL, 2010). Assim, o trabalho a ser desenvolvido terá o caráter 

descritivo para poder atingir os objetivos lançados. 

Quanto aos procedimentos técnicos, existem diferentes abordagens, 

sendo elas a pesquisa bibliográfica, a pesquisa documental, a pesquisa 

experimental, o levantamento, o estudo de caso, a pesquisa ex post facto, a 

pesquisa-ação e a pesquisa participante. Nesta pesquisa, utilizar-se-á a 

pesquisa bibliográfica e o estudo de caso. 

A pesquisa a ser desenvolvida se iniciará com o embasamento teórico 

sobre os assuntos que serão abordados, para tanto serão utilizados materiais 

disponíveis em artigos de periódicos nacionais e internacionais, livros, testes e 

dissertações disponíveis, caracterizando-se como uma pesquisa bibliográfica.  

Para Gil (2009) o levantamento bibliográfico feito de forma preliminar 

pode ser compreendido como um estudo exploratório, uma vez que tem como 

finalidade familiarizar o aluno com a área de estudo na qual o aluno está 

interessado. Ainda segundo o autor a questão de familiarizar o aluno com a área 

em questão é de extrema importância para que na formulação do problema este 

seja explicitado com clareza e precisão. 

Neste sentido, Vergara (2009) enfatiza que a pesquisa bibliográfica 

objetiva prover o levantamento e seleção de toda bibliografia publicada sobre o 

assunto a ser pesquisado em livros, revistas, jornais, folhetins, monografias, 
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teses e dissertações, colocando o pesquisador em contato direto com todo o 

material já escrito sobre o mesmo.  

A fim de fundamentar os procedimentos da pesquisa, Yin (2005) 

considera que a definição da unidade de análise está relacionada à maneira 

como as questões iniciais da pesquisa foram definidas. Este autor sugere ainda 

discutir esses critérios com outros pesquisadores, de forma a evitar a seleção 

incorreta da unidade de análise.  

Na pesquisa-ação, os problemas identificados pela fundamentação 

teórica também devem ser levados em conta para a seleção da unidade de 

análise. Para nortear e justificar a escolha da unidade de análise mais adequada 

para a condução da pesquisa o mais correto seria definir critérios com base na 

questão da pesquisa e nos problemas a serem solucionados. 

 
 Quadro 6: Seções para o desenvolvimento de protocolo na pesquisa ação 
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• Objetivos e Patrocínios do Projeto 

• Questões de Pesquisa 

• Problema Prático a ser solucionado 

• Contribuição cientifica para a base do conhecimento 

• Leituras importantes sobre o tópico investigado 
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• Definição da unidade de análise  

• Definição do grupo de pesquisa (pesquisador, participantes da 
unidade de análise) 

• Definir autoridade para pesquisa ação  

• Estabelecer uma agenda adequado das ações de coleta de dados 

• Definir ciclos da pesquisa ação (ciclos de melhoria e 
aprendizagem) 

• Fontes gerais de informação  
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• Questões específicas para o pesquisador para coleta de dados 

• Lista de fontes de evidências prováveis após cada questão  

• Planilha para disposição de dados  

• Fontes potenciais de informações para cada questão  
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 • Resumo 

• Formato da Narrativa 

• Indicação da quantidade de documentos utilizados no relatório  

• Especificações de informações bibliográficas 

• Especificações de 
outras 
documentações 

Fonte: Adaptado de Yin (2005) 

Nesse sentido, o método de pesquisa mais adequado para a 

implementação da CENTROMED é a pesquisa-ação. Segundo Thiollent (2011), 

a pesquisa-ação é tipificada como pesquisa social que é concebida e 

desenvolvida com estreita associação a uma ação ou com a resolução de um 
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problema coletivo, no qual os pesquisadores e os participantes representativos 

da situação da realidade a ser investigada estão envolvidos de modo cooperativo 

e participativo. Em síntese a figura 9 ilustra a classificação dessa dissertação em 

conformidade com o que foi discutido acima: 

 

Figura 9: Caracterização da Pesquisa 

 

Fonte: adaptado de Turrione e Mello (2012) 

 

A figura 9, em suma, expõe que a pesquisa desenvolvida nesse 

trabalho é classificada como de natureza aplicada, com abordagem quantitativa 

e qualitativa, com objetivos exploratórios e descritivos e em relação aos 

procedimentos (ou métodos) se caracteriza como bibliográfica e pesquisa-ação.  

. 

3.2 REALIDADE A SER INVESTIGADA - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 

ONOFRE LOPES 

Sabe-se que as instituições hospitalares possuem uma estrutura 

organizacional diferenciada das demais organizações, portanto tais instituições 

necessitam de uma gestão e tratamento especiais nos seus processos, tendo 

em vista que uma de suas finalidades é prestar assistência médica à sociedade. 

Segundo Andrade e Falk (2001) os hospitais são organizações que apresentam 

características peculiares e são afetados por mudanças que ocorrem no 
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ambiente externo. 

Estas instituições têm tradição de organização tendo base nas teorias 

administrativas clássicas. Essas considerações foram verificadas nas estruturas 

extremamente rígidas, com vários níveis hierárquicos, centralização do poder, 

limitada autonomia e responsabilidade dos níveis intermediários (gerenciais) e 

operacionais, salientando a valorização da função controle enquanto fiscalização 

da produção. Corroborando com esta ideia o relatório da Organização Mundial 

da Saúde (OMS) discorre que um hospital pode ser definido como um elemento 

de gestão de caráter médico social, cuja função é assegurar assistência médica 

integral, curativa e preventiva à determinada população. Seus serviços externos 

se difundem a nível familiar na sociedade em que está inserido, sendo um centro 

de medicina e de pesquisa biossocial (BORBA, 1991; WHO, 2015).  

A diferenciação dos Hospitais Universitários (HU) para os demais 

hospitais consiste em que o primeiro visa promover a pesquisa e o ensino de 

forma indissociável. Neste sentido, os HUs são reconhecidos como um centro 

de pesquisa em ciências da saúde e sociais, para o desenvolvimento de 

pesquisas essenciais ou puras, focadas para o ensino de graduação, pós-

graduação e educação continuada abrangendo profissionais e servidores 

(CINTRA et al., 2012). 

Com a criação do Programa de Reestruturação dos Hospitais 

Universitários Federais (REHUF) no âmbito do SUS, em 2004, foi definida uma 

nova política de gestão e financiamento para os Hospitais Universitários 

Federais, que influenciou a instituição a realizar diversas mudanças em seu perfil 

assistencial, levando a organização focar em procedimentos de média e alta 

complexidade e na sistemática de financiamento, a partir da pactuação de metas 

vinculadas à produção e ao desempenho gerencial.  

A organização tem o SUS como o principal agente financiador, 

reembolsando os hospitais universitários com base em uma lista de 

procedimentos e preços, de acordo com a tabela SUS, que é aprovada pelo 

Ministério da Saúde. Com isso a receita dos hospitais universitários é uma 

variável dependente da regulamentação do governo federal, sendo o principal 

meio de gestão o controle dos gastos e a redução dos custos administrativos a 

fim de equalizar as receitas com as despesas (SOUZA, 2013).  

A criação da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), 
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pela Lei n.º 12.550 de 15/12/2011, e subsequente adesão de hospitais 

universitários e congêneres, tem como diretrizes a modernização da gestão, a 

reestruturação da força de trabalho, a reestruturação física e tecnológica e a 

qualificação da gestão orçamentária e financeira. O alcance dos objetivos, que 

derivam dessas diretrizes, dependerá de um conjunto de ações pactuadas entre 

a EBSERH e o hospital, entre elas, incluem-se o reordenamento dos serviços 

assistenciais, a seleção e contratação de pessoal e a implantação de uma nova 

arquitetura organizacional.  

O cenário desta intervenção é o Hospital Universitário Onofre Lopes - 

HUOL, filial da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH, ente 

pública com foco no ensino e na saúde, atuando como campo de prática para os 

docentes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN.  

Em 12 de setembro de 1909, foi inaugurado o então Hospital de 

Caridade Juvino Barreto, em homenagem ao empresário pernambucano 

erradicado no Rio Grande do Norte. Na época o hospital possuía 

aproximadamente 300m² de área construída e apenas 18 leitos para 

atendimento de pessoas carentes(CARLOS; GERMANO; PADILHA, 2013). 

Já em 1935, por opção do Dr. Januário Cicco, então diretor do 

Hospital, passou a denominar-se Hospital Miguel Couto. Na década de 1950, 

sob a gestão do Dr. Onofre Lopes, a Sociedade de Assistência criou a Faculdade 

de Medicina e a Escola de Enfermagem, ambas funcionando nas instalações do 

HMC. Foi a partir daí que o Hospital passou a possuir também um perfil 

educacional. 

Em 1960 houve mais mudanças, desta vez no seu nome e gestão, 

concomitantemente. Passou a ser denominado de Hospital das Clínicas e foi 

federalizado, sob a administração da recém-criada Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, abrigando os estudantes de medicina, enfermagem e farmácia. 

Foi somente em 1984 que o Hospital recebeu o nome que possui até 

hoje, Hospital Universitário Onofre Lopes, em homenagem ao médico e primeiro 

reitor da UFRN, Onofre Lopes da Silva. 

Mais recentemente, em agosto de 2013, o HUOL passou a ser 

administrado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH, 

através do Contrato nº 55/2013 firmado entre a referida empresa pública e a 

UFRN. 



53 
 

 
 

A EBSERH é uma empresa pública de direito privado vinculada ao 

Ministério da Educação, criada em dezembro de 2011 por meio da Lei 12.550, 

com o objetivo de fortalecer o processo de recuperação dos hospitais 

universitários federais (EBSERH, 2017a), sendo sua missão o aprimoramento 

da gestão destas instituições, a prestação de serviços de saúde de excelência e 

o fornecimento de um ambiente de prática adequado ao ensino e pesquisa para 

docentes e discentes (EBSERH, 2017b).  

Compete a EBSERH administrar unidades hospitalares, prestar 

serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e 

terapêutico à comunidade, integralmente disponibilizados ao SUS; prestar, às 

instituições federais de ensino superior serviços de apoio ao ensino, à pesquisa, 

à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da 

saúde pública; apoiar a execução de planos de ensino e pesquisa de instituições 

federais de ensino superior cuja vinculação com o campo da saúde pública ou 

com outros aspectos da sua atividade torne necessária essa cooperação.  

Além disso, compete a EBSERH prestar serviços de apoio à geração 

do conhecimento em pesquisas básicas, clínicas e aplicadas nos hospitais 

universitários federais; prestar serviços de apoio ao processo de gestão dos 

hospitais universitários, com a implementação de sistema de gestão único com 

geração de indicadores quantitativos e qualitativos para o estabelecimento de 

metas; e coordenar o processo de certificação dos Hospitais de Ensino de forma 

articulada com os Ministérios da Educação e da Saúde (EBSERH, 2017c). Até o 

momento a EBSERH faz a gestão de 39 do total de 50 hospitais universitários 

federais, espalhados por diversas instituições federais de ensino, nas 5 regiões 

do país, conforme figura 10. 
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Figura 10 - Mapa dos hospitais universitários federais 

 

Fonte:  EBSERH (2018) 

Após a assinatura do contrato de gestão entre a EBSERH e a IFE, o 

hospital de ensino a ser gerido torna-se para fins fiscais, jurídicos e 

administrativos a ser considerada uma filial da Empresa, conforme demostrado 

no Parágrafo Sexto da Cláusula Sexta do Contrato nº 55/2013 (EBSERH, 2017d) 

celebrado com a UFRN: “A gestão plena da contratada nos hospitais se efetivará 

somente tendo decorrido o período de transição, caracterizado pelo registro da 

filial EBSERH nos órgãos federais, estaduais e municipais[...]”, sendo a sede da 

empresa, situada em Brasília/DF, sua matriz. 

Atualmente o HUOL possui uma área construída de mais de 31mil m², 

divididos entre as áreas assistencial, administrativa e acadêmica, 242 leitos, 

sendo 19 de Unidade de Terapia Intensiva – UTI, 84 consultórios ambulatoriais, 

12 salas de cirurgias, e um Centro de Diagnóstico por Imagem, ofertando 

serviços de saúde vinculados exclusivamente ao Sistema Único de Saúde 

(EBSERH, 2017e). 

O grupo de colaboradores do Hospital Universitário é composto por 

mais de 1500 empregados, distribuídos entre servidores da UFRN, empregados 

da EBSERH (EBSERH, 2017), além de funcionários terceirizados, estagiários e 
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servidores cedidos por outras instituições. 

No cenário do RN, especialmente, o HUOL desempenha um papel 

significativo nos sistemas de educação e saúde, sendo um dos maiores e mais 

importantes hospitais públicos prestadores de serviços ao SUS. Nele, esse 

hospital está inserido como referência de média e alta complexidade em diversas 

áreas para todo o estado, além de ser uma unidade referenciada para as 

urgências cardiológicas para o referido Sistema (EBSERH, 2017). 

De acordo com os dados de 2012, em média, são realizadas 121.669 

consultas por ano, distribuídas em mais 24 especialidades médicas e outras não-

médicas. A meta anual é de 95.112 consultas, o que evidencia que o HUOL 

realizou 30% a mais de consultas do que está pactuado com o SUS. Do total 

apresentado, 112.917 foram consultas médicas e 8.752 são consultas de 

profissionais de nível superior de outras especialidades não médicas. São 

realizados, ao ano, 10.863 exames de alta complexidade e 345.214 

procedimentos de média complexidade, sendo a meta definida, através da 

contratualização com os gestores de saúde, de 6.144 e 316.092 procedimentos, 

respectivamente (HUOL, 2012). 

 

3.3 MÉTODO DA PESQUISA 

As etapas necessárias ao desenvolvimento dessa pesquisa seguem 

adiante. Nele existem os detalhamentos concernentes a cada etapa com foco 

nas ações que serão executadas assim como os instrumentos, equipamentos e 

ferramentas empenhadas no percurso metodológico.  

Essa pesquisa foi desenvolvida de acordo com as etapas conforme 

detalhamento expresso adiante. As etapas em discussão esclarecem as 

iniciativas que serão adotadas para implementação de um Central de 

Equipamentos Médicos (CENTROMED). A figura 11 apresentada abaixo 

representa as etapas procedimentais dessa pesquisa. 
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 Figura 11: Representação esquemática da metodologia 
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Em discussão seguem as etapas dessa pesquisa: 1ª Etapa: 

identificação de demandas junto à engenharia clínica do Hospital Universitário 

Onofre Lopes para avaliação das necessidades da assistência em relação aos 

equipamentos médicos hospitalares, o que em outras palavras significa 

interação com a referida equipe para o entendimento das solicitações de 

fornecimento de itens do parque tecnológico principalmente para as UTI’s, 

Centros Cirúrgicos, Enfermarias, e, sobretudo, elucubrar ações mitigatórias 

quanto à possibilidade de realização de alto investimento na aquisição destes 

itens, em que pese a ideação de instituir uma central de equipamentos médicos 

hospitalares para promover gestão adequada do parque tecnológico da 

instalação hospitalar, conforme explicita estudos antecedentes propostos por 

Griffin e Adams(1981), Ratz et al.(1991) e Batista, Alcântara e Paula (2007). 

2ª Etapa:  visita a UNIFESP  no mês de maio de 2018 com o propósito 

de conhecer o funcionamento da central de equipamentos dessa universidade; 

a razão de escolha deste  local se deveu a formação de parcerias chave de longa 

data com lideranças desta instituição; para catalogação de dados in loco foram 

realizados registros fotográficos, conhecimento dos fluxos de trabalhos  a partir 

de documentos que os comprovem (fluxogramas, mapas de processo e  

procedimentos operacionais padrão, por exemplo)  e entendimento do software 

de gestão de equipamentos utilizado nessa instituição (desenvolvimento do fluxo 

de funcionamento desse software); nesta visita técnica é pretendido questionar 

os desafios de operacionalização da central médica, de modo que FOI 

desenvolvido roteiro dinâmico de conversação para conduzir os diálogos e 

obtenção de dados qualitativos que possam ser usados nesta pesquisa para 

fundamentar conclusões. A fim de que se saiba se existiu semelhanças ou não 

do percurso metodológico adotado na pesquisa que se desvencilha aqui será 

desenvolvido benchmarking entre as decisões de implantação da central de 

equipamentos do HUOL e da UNIFESP. 

3ª Etapa: definição do processo de prestação do serviço de 

compartilhamento de equipamentos, sincronizado com os requisitos do 

demandante e de acordo com as condicionantes do hospital (restrições de 

operação); além disso, nessa etapa da pesquisa será feita definição do 

fluxograma de operações da central de equipamentos (Vide Anexo I), sobretudo, 
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no que diz respeito ao macroprocesso de devolução do empréstimo e transporte 

de equipamentos. 

4ª Etapa: definição dos equipamentos que foram gerenciados na 

central de equipamentos hospitalares do HUOL (por ora são eles: Monitores, 

Oxímetro, Ventiladores Mecânicos, máquina de Eletrocardiograma e monitores, 

explicitados no Anexo I dessa dissertação).Nesta etapa também ocorreu 

predefinição da qualificação dos funcionários que integram essa central e que 

deverão realizar testes de conformidade dos equipamentos e dimensionamento 

de mão de obra(quatro técnicos em eletrônica e uma enfermeira); nela, também 

existe previsão dos equipamentos empenhados nessas observações de 

conformidade a saber: voltímetros e  simuladores para equipamentos médicos 

hospitalares, constituindo essas ferramentas como necessárias há uma 

avaliação de inspeção funcional; para que exista fluxos de trabalho que 

favoreçam as ações de rotina dentro da central de equipamentos se faz 

necessária a determinação do arranjo físico, desenvolvimento de protocolo de 

verificação continuada de danos ao equipamentos (a partir das ferramentas de 

qualidade Folha de Verificação ,Diagrama de Ramo e Folha, Gráfico de Pareto 

e Histogramas) e desenvolvimento de indicadores delineadores do cenário de 

necessidades de equipamentos.  

 5ª Etapa: definição dos fluxos de trabalho baseados nos controles e 

rastreabilidade dos itens do parque tecnológico com o propósito de assegurar a 

entrega adequada do equipamento emprestado; a partir disso, conhecer a 

demanda real do hospital no que diz respeito ao serviço de empréstimo de modo 

que todos os demandantes deverão realizar busca na central de equipamentos, 

conforme previsto em norma operacional da EBSERH. 
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  DESCRIÇÃO DO CAMPO E 
APRESENTAÇÃO DOS DADOS 

O Estado do Rio Grande do Norte apresenta área de 52.796,791 km², 

com uma população de 3.228.198 habitantes. Dentro dele existe a cidade de 

Natal, capital do referido Estado, com uma população de 877.740 habitantes, 

que apresenta enquanto região metropolitana mancha urbana contínua 

representada pelos municípios de Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, 

Macaíba e Extremoz (IBGE, 2018). 

No contexto da referida zona urbana, o Hospital Universitário Onofre 

Lopes (HUOL) desponta como instituição hospitalar de referência e atende a 

toda a população do município de Natal e região metropolitana, assim como 

pacientes do interior do Estado, que necessitam de atendimento médico através 

do Sistema Único de Saúde – SUS. É um hospital de ensino, por isso os 

usuários poderão ser atendidos pelos Residentes (da Residência Médica ou 

Multiprofissional), mas sempre sob a supervisão de um professor ou preceptor 

responsável pela área.  

No contexto da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(campus Natal), até o ano de 2013 o HUOL caracterizava-se como uma das 

Unidades Suplementares desta instituição, situação que se modificou, a partir 

deste ano, com a adesão à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 

(EBSERH), criada por meio da Lei 12.550, de modo que a gestão do HUOL 

passou a ser realizada por esta empresa pública.  

De acordo com o último documento público divulgado, datado de 

maio de 2013, esse hospital possui mais de 300 leitos, distribuídos entre os 

seguintes tipos: clínica cirúrgica, clínica médica, psiquiatria e isolamento. O 

quadro de servidores do Hospital é composto atualmente, por 531 servidores 

(UFRN) e 1.073 empregados públicos (EBSERH).  

Em discussão versada pelo entendimento do loco de pesquisa desta 

dissertação, é de interesse desta pesquisa estudar como se dá a estrutura 

organizacional da gerência administrativa desse hospital, já que a partir dela 

existem stakeholders que estão alinhados a discussão de implantação da 

central de equipamentos. O organograma referido hospital segue discussão 

adiante (figura 12). 
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Figura 12:  Organograma da Gerência Administrativa 

 

Fonte: HUOL, 2018 

No organograma da gerência administrativa existe a Divisão de 

Logística e Infraestrutura Hospitalar (DLIH). Uma das atribuições dela é gerenciar 

o parque tecnológico do hospital e garantir o aparato tecnológico para as 

atividades de rotina das unidades hospitalares. Outra relevante atividade 

desempenhada pela DLIH é garantir o abastecimento de medicamentos, materiais 

e utensílios que são necessários aos procedimentos operatórios, exames clínicos, 

análises laboratoriais e assistência ao paciente.  

No que tange ao gerenciamento do parque tecnológico, compete a 

gestão da divisão em discussão avaliar a necessidade de aquisição de 

equipamentos médicos levando em consideração as restrições de custo da 

unidade hospitalar. A partir da avaliação dessas necessidades, a proposta da 

central de equipamentos se destaca como alternativa à gestão do empréstimo dos 

equipamentos para que seja possível garantir atendimento as demandas 

assistenciais sem necessidade de empenhar novos recursos na aquisição dos 

equipamentos. 
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O propósito deste capítulo, nesse sentido, é explicitar os resultados 

associados aos últimos meses em que se deu a implantação da CENTROMED 

explorando os avanços que necessitam ser preservados e os oportunidades de 

melhoramento que precisam ser corrigidos. Adiante as figuras 13 e 14 mostram 

resultados associados a gestão dos empréstimos da Central de Equipamentos 

desde sua implantação em junho a dezembro de 2018. As informações catalogadas 

abaixo foram obtidas a partir do software MV sistemas.     

Figuras 13: Adesão e não Adesão ao sistema de gerenciamento de empréstimos (MV sistemas) 

 

A figura 13 demonstra os percentuais de não adesão dos meses em que 

se deu a implantação da CENTROMED. Os percentuais de maior 

representatividade de não adesão aconteceram nos meses de agosto, outubro e 

dezembro. A falta de adesão do sistema compromete as informações dos 

indicadores da Central de Equipamentos o que dificulta o procedimento de gestão 

dos recursos dos serviços para unidades que tenham maior necessidade.  

A diferença significativa encontrada em novembro e dezembro em relação 

à adesão pode ter sido ocasionada em virtude de relaxações dos controles 

gerenciais, afrouxamentos esses que foram evitados no mês de novembro através 

de encontros de discussão (reuniões gerenciais) para promoção de 

empoderamento da equipe e, desse modo, manutenção dos resultados de 

interesse (alta adesão). Conforme a figura 14, a contribuição de maior 

representatividade para a não adesão em relação ao sistema MV é o equipamento 

de Raio–X portátil.   
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Figuras 14: Relevância do Raio–X na não adesão  

 

  Esse indicador apresenta que a melhoria na adesão passa pela 

necessidade de melhorar a atividade de transporte do Raios-X portátil. Ficou 

evidenciado a partir da figura 14 uma tendência crescimento discreto na não 

adesão a partir desse serviço.  

 

Figuras 15: Quantitativo de Empréstimos por Mês 

 

A figura 15 evidencia que o quantitativo de empréstimos permanece 

numa faixa estável durante os meses avaliados. Destacam-se nesta representação 

os meses de dezembro e novembro como maior e menor ocorrência de 

empréstimos na série histórica avaliada, respectivamente. A estabilidade nos 

números de empréstimos contribui para previsibilidade no planejamento das 

operações da CENTROMED. 
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Figuras 16: Distribuição das Atividades da CENTROMED  

 

A figura 16 explicita as principais operações executadas pela 

CENTROMED. O comportamento deste indicador é semelhante ao que foi 

evidenciado na figura 15 apresentando uma regularidade nas operações que 

ocorrem ao longo do período, facilitando dessa forma a organização e planejamento 

do serviço. O transporte é o serviço que apresenta maior representatividade em 

relação aos demais serviços prestados pela Central de Equipamentos.  

Nesse sentido os seguintes esclarecimentos são necessários:  o 

empréstimo é quando a CENTROMED disponibiliza um equipamento de sua 

propriedade para que outro setor do hospital possa fazer uso; o transporte é a 

movimentação de um equipamento, de não propriedade da central, de um setor para 

outro por necessidade assistencial; devolução é o recolhimento do equipamento 

médico hospitalar de propriedade da CENTROMED; os ajustes são todas as 

atividades necessárias para corrigir funcionamento do equipamento em empréstimo; 

a reposição é a substituição de um equipamento por outro em virtude da 

impossibilidade de ajuste.   

 Adiante a figura 17 faz abordagem da relação entre o número de 

empréstimos versus devoluções. O resultado esperado seria que a quantidade de 

empréstimos fosse igual à quantidade de devoluções, porém na figura se observa 

uma discrepância significativa entre os números. O mês de dezembro de 2018 

apresenta maior discrepância, uma vez que há possibilidade de que este resultado 

esteja correlacionado a baixa adesão ao sistema, correspondente a figura 13. 
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Figuras 17: Relação entre Quantidade de Empréstimos e Devolução  

 

 

A divergência desses números aponta uma dificuldade nas operações, 

comprometendo o atendimento a novas demandas de empréstimos pela diminuição do 

parque disponível.  A figura 18 apresenta o comportamento da frequência de requisição 

dos serviços por equipamento.  

Figura 18: Frequência da Requisição do Serviço (Transporte e Empréstimo) por Equipamento  

 

 Nesta figura fica evidenciada estabilidade dos atendimentos da 

CENTROMED, ficando as variações explicadas pela sazonalidade das demandas 

médicas no período. Os equipamentos que são oferecidos no serviço de 

empréstimo são: bomba de infusão, eletrocardiógrafo, monitor multiparâmetros e 
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ventilador; os serviços de transporte são em relação aos seguintes equipamentos: 

Raio-X portátil e máquina de hemodiálise.  

Dependendo da natureza da demanda o equipamento de ultrassom pode 

ser solicitado como serviço de empréstimo ou de transporte, ou seja, se a demanda 

for necessidade específica o serviço requisitado será o de transporte, uma vez que 

o equipamento de propriedade da CENTROMED atende as necessidades de uso 

gerais.  

No serviço de empréstimo cabe o destaque em relação as bombas de 

infusão. No HUOL existem 30 equipamentos deste disponibilizados na central e o 

resultado apresentado no mês de julho é consequência, já que essa tecnologia foi 

incorporada no final do mês. No serviço de transporte o destaque se dá na 

solicitação de máquinas de hemodiálise cuja demanda é exclusiva no atendimento 

da UTI, refletindo as condições clínicas dos pacientes internados.  Na figura 19 

segue em discussão os setores que demandam serviços a CENTROMED. 

 

Figura 19: Setores que solicitaram equipamentos a CENTROMED 

 

Nesta figura fica em evidência que o ECI é o principal demandante da 

central de equipamentos. Esse resultado corroborou com a expectativa da gestão 

da central, já que as enfermarias não são tecnologicamente equipadas para 

realização de tratamentos específicos como insuficiência respiratória, por 
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exemplo, em que se exige suporte ventilatório para manutenção clínica do 

paciente.  

Este gráfico mostra que o perfil clínico dos pacientes que são 

selecionados para atendimento no HUOL apresenta mudanças que apontam 

necessidades de reestruturações do referido hospital em suas operações no que 

tange a políticas de aquisição de equipamentos médicos hospitalares, 

aperfeiçoamento da triagem dos pacientes que são admitidos e garantia da 

capacidade de atendimento, por exemplo. É destacado também as solicitações 

por demandas de equipamentos médicos da UTI Adulto, de modo que, em 

conformidade com a figura 18, existiu solicitação, sobretudo, em relação as 

Máquinas de Hemodiálise, o que aponta mudanças no perfil clínico do paciente. 

Estes resultados corroboram com o entendimento de que os espaços 

do hospital destinados à assistência ao paciente devem ser objeto de discussão 

nos próximos anos devido a mudanças provocadas por novas demandas 

relacionadas à atendimentos médicos o que decerto implicará em mudanças 

infraestruturais relacionadas a incorporação de novas tecnologias no âmbito do 

parque tecnológico do HUOL com intuito de acolher estas necessidades.   

A figura 20 apresentada abaixo ilustra arranjo físico delineado para a 

CENTROMED. A definição dos espaços separados por departamentos neste 

arranjo segue o fluxo natural dos serviços relacionados aos equipamentos médico 

hospitalares e se assemelha a definição de layout por processos. Neste âmbito, é 

pertinente avaliar que existem características de outros tipos de arranjos físicos 

no espaço direcionado aos equipamentos da CENTROMED, a saber: 

características de arranjo físico por produto e arranjo físico em células. 
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Figura 20: Layout da CENTROMED 
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No espaço correspondente a figura 20 acontece a higienização dos 

equipamentos, os testes para verificação da disponibilidade do equipamento para uso, 

o reparo do equipamento em caso de verificada indisponibilidade do ativo e a efetiva 

armazenagem dos EMH’s para requisições da assistência. Alguns dos equipamentos 

gerenciados pela CENTROMED seguem apresentados na tabela 1. Ei-los:  

Tabela 1: Alguns itens que são gerenciados pela CENTROMED 

Código Equipamento Patrimônio EBSERH Fabricante Modelo 

CEQ ECG - 01 Eletrocardiógrafo 187.130 DIXTAL EP-3 

CEQ ECG - 03 Eletrocardiógrafo 195.055 DIXTAL EP-3 

CEQ ULT - 01 Ultrassom  GE LOGIC E 

CEQ OXI - 01 Oxímetro 195.627 CMOS DRAKE OXILIFE PLUS 

CEQ OXI - 02 Oxímetro 195.626 CMOS DRAKE OXILIFE PLUS 

CEQ VMP - 06 Ventilador Mecânico 188.369 DIXTAL DX 3010 

CEQ VMP - 07 Ventilador Mecânico 2008047806(HOSPED) DIXTAL DX 3010 

CEQ VMP - 08 Ventilador Mecânico 2008047809(HOSPED) DIXTAL DX 3010 

CEQ VMP - 09 Ventilador Mecânico 2008047804(HOSPED) DIXTAL DX 3010 

CEQ VMP - 10 Ventilador Mecânico 2008047807(HOSPED) DIXTAL DX 3010 

CEQ VMP - 11 Ventilador Mecânico 2008047808 DIXTAL DX 3010 

CEQ VMP - 12 Ventilador Mecânico 1501563 INTERMED INTER 5 PLUS 

CEQ VMP - 13 Ventilador Mecânico 0501565 (UFRN) INTERMED INTER 5 PLUS 

CEQ MMP - 01 Monitor Multiparâmetros 2013018831(UFRN) OMNIMED OMNI612 

CEQ MMP - 02 Monitor Multiparâmetros 188.384 OMNIMED OMNI612 

CEQ MMP - 03 Monitor Multiparâmetros 188.035 OMNIMED OMNI612 

CEQ MMP - 04 Monitor Multiparâmetros 188.965 OMNIMED OMNI612 

CEQ MMP - 05 Monitor Multiparâmetros 188.387 OMNIMED OMNI612 

CEQ MMP - 06 Monitor Multiparâmetros 194.980 OMNIMED OMNI612 

CEQ MMP - 07 Monitor Multiparâmetros 186.783 OMNIMED OMNI612 

CEQ MMP - 08 Monitor Multiparâmetros 194.959 OMNIMED OMNI612 

CEQ MMP - 09 Monitor Multiparâmetros  OMNIMED OMNI612 

CEQ MMP - 10 Monitor Multiparâmetros 187.873 OMNIMED OMNI612 

CEQ MMP - 11 Monitor Multiparâmetros 188.397 OMNIMED OMNI612 

CEQ MMP - 13 Monitor Multiparâmetros 503032 DIXTAL DX 2010 

CEQ MMP -14 Monitor Multiparâmetros 194955 DIXTAL DX 2010 

CEQ MMP -15 Monitor Multiparâmetros 194208 DIXTAL DX 2021 

 

Na tabela 1 é colocado em evidencia os equipamentos Monitor 

Multiparâmetros, Eletrocardiógrafo, Ventilador Mecânico, Oxímetro e Ultrassom. A 

necessidade em relação a estes equipamentos é discutida nas figuras 16 e 18. 
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 ANÁLISE DOS DADOS 

Tendo por base a discussão promovida por essa dissertação é 

proposto refletir acerca dos resultados obtidos de sua implantação sistemática 

dentro do contexto organizacional.  

5.1 ANÁLISE DAS DEMANDAS APRESENTADAS  

A ideia de implantação de uma central de equipamentos no HUOL 

foi concebida a partir de visita técnica promovida pela direção deste hospital 

em que gestores conheceram as instalações da Universidade Federal de São 

Paulo (UNIFESP) em 2013. Na visita, observou-se iniciativas de gestão que 

foram propostas ao Setor de Engenharia Clínica do HUOL no sentido de 

modernizar o gerenciamento de equipamentos médico-hospitalares. A 

necessidade interna de alguns setores no sentido de requisitar tecnologia 

médico-hospitalar para procedimentos de rotina foi condição sine qua non para 

que a ideia ganhasse escopo. 

   A avaliação diagnóstica por meio de acompanhamento das 

operações do Setor de Engenharia Clínica constatou que existia uma 

solicitação de compra de equipamentos superior a disponibilidade financeira 

da instituição. Alguns setores que demandavam os equipamentos 

apresentavam eventualidade no uso do que era requisitado. Isso provocava o 

não atendimento do setor solicitante comprometendo a infraestrutura 

tecnológica necessária a assistência ao paciente.  

Para atendimento da demanda existia o empréstimo de 

equipamentos entre os setores; como este procedimento consistia em uma 

atividade sem o manuseio adequado à manutenção do equipamento, o item do 

parque tecnológico em algumas situações era danificado e sua rastreabilidade 

dentro do hospital ficava comprometida. 

O setor de Engenharia Clínica nesse contexto não apresentava 

solução a essas situacionalidades o que comprometia a percepção da 

qualidade dos serviços assistenciais. Embora existisse solicitações nesse 

sentido a este setor não era prerrogativa dele resolver a problemática discutida. 

Desse modo, a implantação da CENTROMED centralizou essas solicitações. 
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5.2 ANÁLISE DAS SOLUÇÕES APRESENTADAS  

Após a apresentação das soluções no capítulo anterior, a requisição 

de equipamentos médico hospitalares passou a apresentar distinções tais 

como: solicitação do equipamento via sistema a partir de criação de 

direcionadores de pedido (oficinas), solicitações de tecnologia para alguns 

setores passaram a ser atendidas (solicitações do Edifício Central de 

Internação, por exemplo) por empréstimo, passou a ocorrer limpeza e ensaios 

(testes funcionais) antes de disponibilizar o equipamento para uso, 

apresentação de indicadores de desempenho operacional em reunião mensal, 

indicadores estes de rastreabilidade, de adesão, de frequência de requisição e 

serviço de transporte adequado de tecnologia entre setores.  

    Essas mudanças contribuíram para resolver as situações 

descritas e deu resposta a anseios provenientes das solicitações de 

shareholders do hospital. Em relação aos dados foram observadas tendências 

e sazonalidades motivadas por modificações no perfil clínico dos pacientes e 

treinamentos enquanto intervenções gerenciais para garantir adesão da 

equipe. Nesse sentido, alguns resultados evidenciados na figura 18 implicam 

em discussão para esclarecimentos: é o caso das bombas de infusão e das 

máquinas de hemodiálise. 

Os resultados de empréstimo da bomba de infusão no mês de 

junho de 2018 foram provocados porque neste mês esta tecnologia foi 

incorporada ao parque da central de equipamentos. Antes deste mês a 

administração das bombas de infusão era realizada pela Unidade de 

Abastecimento Farmacêutico. A transferência desta tecnologia para a 

CENTROMED se deu para que fosse possível gerir adequadamente este 

equipamento. Os resultados de transporte da máquina de hemodiálise no mês 

de setembro de 2018 foram provocados porque neste mês existiu elevação 

significativa de solicitações deste equipamento pelo serviço de hemodiálise 

para atendimento da Unidade de Terapia Intensiva.  

Antes da CENTROMED o transporte das máquinas de hemodiálise 

era executado pelo próprio serviço de diálise ou o paciente da UTI era 

conduzido as instalações deste serviço. A oferta do serviço de transporte 

realizado pela CENTROMED proporcionou maior conforto as equipes 

assistenciais e atendimento adequado ao paciente. Segue figura 21: 
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Figura 21: Fluxo de Operações da CENTROMED e sua interface com a Engenharia Clínica e Equipes Assistenciais  
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A figura 21 esclarece o fluxo de operações executados pela 

CENTROMED e o estabelecimento de interface desta central de serviços 

compartilhados com a Engenharia Clínica e Equipes Assistenciais. Nesse 

contexto, é sabido que existe intermediação desses processos por um sistema 

de informação (MV sistemas) a partir do qual é possível solicitar os serviços 

de empréstimo, transporte e devolução oferecidos pela CENTROMED.  

No entendimento desta pesquisa este sistema de informação 

apresenta inadequações as operações da CENTROMED, porque não oferece 

módulos compatíveis com as operações desempenhadas. Algumas dessas 

inadequações dificultam as decisões de gestão dos usuários internos do 

hospital, uma vez que este sistema não permite a visualização da 

indisponibilidade do serviço no ato da requisição por não ser possível 

cadastrar os itens do parque tecnológico e se limita a registrar os pedidos que 

deverão ser executados.  

A gestão da informação de desempenho da CENTROMED precisa 

estar atrelada a cobrança em torno da realização do cumprimento diário do 

procedimento de serviço prestado por esta central. Neste caso são realizadas 

reuniões mensais com a equipe técnica e reuniões gerenciais, quando 

necessárias, com a equipe assistencial, conforme enunciado no capítulo 4. 

Em relação as reuniões mensais existem percepções de evolução e 

exposição de resultados de melhoria.  

Nestes encontros, diante do entendimento de necessidades de 

ações de melhoria que dizem respeito a CENTROMED já são apontadas as 

medidas corretivas que deverão ser executadas. Quando as medidas de 

correção necessitam envolver outros setores a resolução se dá através de 

reuniões gerenciais (coordenação da CENTROMED com Hotelaria Hospitalar, 

Equipe Assistencial, Gerencia Administrativa, Superintendência, Setor de 

Gestão de Processos e Tecnologia da Informação). 

Os resultados alcançados pela iniciativa de gestão em discussão 

motivaram o Serviço de Comunicação Segurança e Transporte ligados ao 

Setor de Infraestrutura Física a replicação desse trabalho para a resolução de 

outro gargalo inerente aos processos internos do hospital: deficit de mão de 

obra para transportar o paciente nas dependências do hospital.  

Esta replicação proporcionou resultados considerados satisfatórios 

pela Equipe Assistencial e trouxe economicidade as admissões ao quadro atual 
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de funcionários. O Hospital das Clínicas de Pernambuco também desenvolveu 

ideia similar ao transporte de pacientes a partir de visita técnica às instalações 

do HUOL.  

O Hospital Universitário da UNIFESP apresenta central para gestão 

dos equipamentos similar a proposta de implantação desse estudo. No HU da 

UNIFESP a central de equipamentos realiza os seguintes serviços: empréstimo 

de equipamentos, disponibilização de materiais e preparação de salas de 

cirurgia. Diante do cenário do HUOL não se faz necessário que a 

CENTROMED realize os serviços de disponibilização de materiais e 

preparação de salas de cirurgia pelos seguintes motivos, respectivamente: 

existe uma Central de Material e Esterilização responsável pela gestão dos 

materiais e o setor de engenharia clínica mantém um técnico fixo no centro 

cirúrgico responsável para o apoio dos procedimentos cirúrgicos.  

Há uma prática desempenhada nas instalações do referido hospital 

que deve ser objeto de discussão em relação as operações da CENTROMED: 

o transporte do equipamento de Raio-X, de máquina de hemodiálise e máquina 

de ultrassom é executado na UNIFESP pela equipe assistencial. No caso 

específico do HUOL existe o entendimento que é necessário garantir as 

equipes assistenciais disponibilidade de tempo para suas atividades laborais 

específicas em benefício paciente sem ocupar estas equipes com transporte 

de equipamentos.  

Considerando também que o transporte de equipamentos envolve a 

desmontagem, transporte e montagem, atividades essas compatíveis com o 

perfil de profissionais de manutenção. Existe diminuição significativa do risco 

de quebra quando o equipamento é transportado por profissional especializado 

o que torna estratégico agregar essa competência à CENTROMED. 

       Tendo por base essas considerações, é relevante pôr em discussão 

a regra de sequenciamento empenhada no atendimento as solicitações de 

serviços feitas a CENTROMED. Na atualidade as requisições são atendidas 

seguindo a regra FIFO (First In First Out). As exceções são as requisições de 

equipamentos de suporte à vida: ventiladores mecânicos, por exemplo, têm 

prioridade em relação ao monitor multiparâmetros.  

A economicidade, no que diz respeito ao uso adequado dos recursos 

públicos empenhados na aquisição de equipamentos médico hospitalares, é 

outra consequência positiva da implantação da CENTROMED no HUOL. 
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Antecedente a implantação desse modelo de gestão, existia precedente da 

equipe assistencial para incrementos ao parque tecnológico que assiste aos 

pacientes nos oito andares do ECI.  

Essas aquisições, da ordem de R$ 2.443.000,00 contemplando a 

incorporação ao parque tecnológico de 48 monitores multiparâmetros, 8 

eletrocardiógrafos e 24 ventiladores mecânicos, foram revistas em virtude do 

entendimento de que a necessidade real é atendida desde que o serviço de 

empréstimo ofertado pela CENTROMED seja efetivamente realizado. A gestão 

do empréstimo promovida por esta central garantiu que 8 monitores 

multiparâmetros, 2 eletrocardiógrafos e 5 ventiladores mecânicos, que somam 

valores da ordem R$ 468.000,00, fossem suficientes para atender todos os 

andares do hospital sem existência de prejuízo a qualidade do atendimento e 

inexistência de prevaricação ante os propósitos institucionais do hospital em 

atender a população demandante do serviço médico.  

Além disso, o funcionamento da CENTROMED em escalas que 

contemplam todos os dias da semana assegura que exista continuidade dos 

serviços de engenharia clínica em ocasiões de finais de semana. Essa rotina 

de trabalho garante que exames clínicos, por exemplo, não deixem de ser 

realizados continuadamente, conduta que favorece a elevação da capacidade 

do hospital, sobretudo, em áreas críticas como leitos de Unidades de Terapia 

Intensiva: neles, a eventual quebra de equipamento sem que o devido reparo 

seja efetuado no tempo adequado provoca o fechamento do leito e compromete 

a capacidade de atendimento das equipes assistenciais.  
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente capítulo tem por objetivo reunir as contribuições desse 

estudo, identificando as consequências dele para a comunidade e análise do 

problema da falta de equipamentos médicos hospitalares para servir as diversas 

necessidades dos serviços assistenciais do HUOL. Essa pesquisa avaliou, após 

desenvolvimento de pesquisa ação, a implantação de um modelo de gestão para 

os serviços de empréstimo e transporte de equipamentos médicos hospitalares no 

HUOL. Este propósito colocará em discussão sugestões que proporcionem 

melhorias necessárias para provimento de incremento de desempenho nas 

atividades de rotina da CENTROMED. Este capítulo também se dispõe a 

apresentar gaps que sinalizem a necessidade de novas pesquisas.  

Em conformidade com o que foi esclarecido na problemática desse 

estudo, há requisição de agilidade nos procedimentos hospitalares levando em 

consideração que o critério de desempenho rapidez e a eficiência na comunicação 

para aquisição, armazenagem e distribuição de materiais e medicamentos estão 

ligadas à manutenção da vida do paciente. Nesse sentido, a mudança no perfil 

clínico dos usuários do hospital supracitado torna necessárias mudanças no 

aparato tecnológico que deverá dar suporte aos procedimentos das equipes 

assistenciais.   

Nesse cenário, adotar a estratégia de centralização de serviços 

compartilhados (shared service center) para gerenciar adequadamente solicitações 

similares, empoderar a equipe que coordena e executa os trabalhos na central 

supramencionada a partir de reuniões com periodicidade mensal para que se 

exponha estatísticas confiáveis de evolução ou involução de desempenho e  

elaborar a partir de equipe multidisciplinar planos de ação para resolver as 

atipicidades em desconformidade com o rigor da operação parece ser conjunto de 

medidas pró-ativas que contribuíram para atendimento das solicitações de serviço 

com qualidade e rapidez.  

Adiante uma retomada dos objetivos deste trabalho se faz necessária 

para que se compreenda o que foi ou não alcançado. Parcela dos êxitos nos 

objetivos se deveram a visita realizada à UNIFESP em conformidade com o que foi 

discutido na metodologia desse estudo. 
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O objetivo secundário de mapear as principais demandas das equipes 

assistenciais frente as necessidades de equipamentos médico-hospitalares foram 

alcançadas satisfatoriamente. Foram identificadas as principais requisições da 

assistência hospitalar e os serviços que são demandados por ela levando em 

consideração suas solicitações de aquisição de equipamentos médicos 

hospitalares.  

O objetivo secundário definir e estruturar ambiente físico para 

implantação da CENTROMED fora alcançado de acordo com que se esperava. A 

definição do arranjo físico levou em consideração hibridizações de técnicas de 

layout convencionalmente expressas no referencial teórico e devidamente 

consagradas pelo uso e sua intuição em equilíbrio com a movimentação natural dos 

equipamentos no espaço destinado a CENTROMED.   

O objetivo secundário desenvolver procedimentos padrões para melhor 

gerir, controlar e organizar as atividades da CENTROMED foi realizado com êxito, 

uma vez que, a emissão de controles conforme apresentado no capítulo quatro 

desta dissertação, prevê os serviços de transporte, empréstimo e devolução de 

equipamentos como integrantes dos procedimentos de rotina da CENTROMED.  

O objetivo secundário treinar e desenvolver, nas melhores práticas de 

uso, as equipes assistenciais e equipe técnica da CENTROMED fora executado 

conforme proposto. Reuniões de discussão e empoderamento entre shareholders 

do serviço prestado foram realizadas para proporcionar utilização adequada dos 

equipamentos.  

Nesse sentido, este trabalho conseguiu atingir o objetivo geral proposto 

em introdução: implantar uma Central de Equipamentos para a Gestão dos 

Equipamentos Médico-Hospitalares no Hospital Universitário Onofre Lopes- HUOL 

(CENTROMED), uma vez que garante o suporte tecnológico aos serviços 

assistenciais oportunizando ao paciente uma infraestrutura adequada de 

atendimento. 

Diante do que foi exposto, dada a importância do tema, entende-se 

necessário estimular o desenvolvimento de estudos que busquem esboçar o 

impacto da implantação da CENTROMED em unidades hospitalares no que tange 

aos custos hospitalares, impacto à assistência ao paciente, impacto  ao 

redimensionamento de recursos, impacto a percepção de satisfação dos usuários, 

impacto à utilização adequada do equipamento médico hospitalar como estratégia 
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de manutenção de ativos e utilização de ferramentas da engenharia da qualidade 

para contribuir com a garantia de disponibilidade do ativo quando for requisitado. 

 Trabalhos futuros também podem apresentar arquiteturas de software 

para gerenciamento das operações da CENTROMED versando pelo 

desenvolvimento de relatórios gerenciais para apoio e controle da decisão. As 

limitações deste trabalho estão relacionadas a possibilidade de não adesão dos 

principais envolvidos na prestação do serviço ante a realização de requisições 

através do sistema MV.  

Conforme foi esclarecido no capítulo quatro dessa dissertação, existe 

significativa não adesão dos envolvidos o que compromete os resultados que se 

esperam para a iniciativa de gestão que foi discutida. Dada a recente implantação, 

é esperado que através de persistentes encontros para devida conscientização dos 

envolvidos assim como envolvimento da gerencia administrativa se necessário é 

possível garantir estabilidade dos resultados da CENTROMED e em benefício ao 

hospital.  
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ANEXO I: RELATÓRIO DE ATVIDADES DO HUOL DE JANEIRO/2018 A 
SETEMBRO/2018.  

 

 

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES 
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES 

SETOR DE REGULAÇÃO E AVALIAÇÃO EM SÁUDE 
UNIDADE DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Fonte: UPIA/ DATASUS/ Relatório da CAC 

 
 
 
 

 

 

 

 

Serviços realizados no período de jan/2018 a 
set/2018 

Quantitativo Financeiro 

Consultas / Atendimentos / Acompanhamentos 254.304 1.558.008,93 

Diagnóstico em laboratório clínico  341.766 1.724.194,60 

Diagnóstico por radiologia 10.525 106.532,88 

Diagnóstico por ultrassonografia 11.228 373.520,15 

Internações clinicas média complexidade 2.576 3.516.272,17 

Cirurgias alta complexidade 2.172 2.511.614,38 

Cirurgias média complexidade 1.840 11.582.435,88 
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EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES 

QUANTIDADE DE POSTOS TERCEIRIZADOS CONTRATADOS 
      

SEQ. EMPRESA CNPJ  Nº DO CONTRATO  
QUANTIDADE DE 
EMPREGADOS 

OBJETO DA CONTRATAÇÃO 

1 
JMT SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE 

OBRA LTDA 
07.442.731/0001-36 

26/2015-HUOL-
UFRN/EBSERH 

182 

O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO VISA 
A PRESTAÇÃO, PELA CONTRATADA, DE 
SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ÀS 

ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE 
ALMOXARIFE, ARQUIVISTA, AUXILIAR DE 

ARQUIVO, CARREGADOR, CONTÍNUO, 
DIGITADOR, RECEPCIONISTA, SECRETÁRIO 
EXECUTIVO, TÉCNICO EM SECRETARIADO 

E TELEFONISTA. 

2 
JMT SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE 

OBRA LTDA 
07.442.731/0001-37 

38/2017-HUOL-
UFRN/EBSERH 

115 

O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO VISA 
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, 
HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS 

ÁREAS HOSPITALARES E ASSEMELHADAS, 
ADMINISTRATIVAS E ACADÊMICAS – 

ÁREAS INTERNAS E ÁREAS EXTERNAS. 
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3 
S.S. EMPREENDIMENTOS E SERVICOS 

EIRELI 
03.159.145/0001-28 

27/2016-HUOL-
UFRN/EBSERH 

202 

O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO VISA 
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS PARA ATENDER ATIVIDADES DE 

APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E 
OPERACIONAL ÀS ÁREAS 

ADMINISTRATIVAS E ACADÊMICAS E 
HOSPITALARES E ASSEMELHADAS. 

4 
INTERFORT SEGURANÇA DE VALORES 

LTDA 
04.008.185/0001-31 

25/2016-HUOL-
UFRN/EBSERH 

22 

O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO VISA 
A PRESTAÇÃO, PELA CONTRATADA, 

DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E 
DESARMADA. 

5 SERVAL SERVICOS E LIMPEZA LTDA 07.360.290/0001-23 
29/2018-HUOL-
UFRN/EBSERH 

1 

O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO VISA 
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS CONTINUADOS QUANTO AS 

ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO 
(SUPERVISOR). 

   TOTAL DE EMPREGADOS TERCEIRIZADOS  522   

      

    

ATUALIZADO EM 
03/12/2018  
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APÊNDICES 

APÊNDICE A: NORMA OPERACIONAL DA CENTROMED E SERVIDORES DA 

DIVISÃO DE LOGÍSTICA E INFRAESTRUTURA HOSPITALAR 

NORMA OPERACIONAL DA CENTRAL DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL 

UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES Nº 01, DE 23 DE JUNHO DE 2017. 

 

Dispõe sobre a regulamentação dos processos internos da Central de Equipamento do 

Hospital Universitário Onofre Lopes. 

 

O CHEFE DA DIVISÃO DE LOGÍSTICA E INFRAESTRUTURA HOSPITALAR EM 

COMUM ACORDO COM AS UNIDADES ASSISTENCIAIS DO HUOL/EBSERH, no uso 

das atribuições legais que lhe foram conferidas, resolvem: 

Art. 1º Elaborar a presente Norma Operacional – NO, regulamentando os processos 

internos da Central de Equipamentos com o objeto de oferecer maior celeridade, segurança 

e rastreabilidade aos serviços prestados pelo setor. 

Art. 2º Para compreensão e aplicação da presente norma ficam os termos abaixo 

conceituados: 

I– Central de Equipamentos: setor de funcionando em tempo integral com o foco de 

concentrar equipamentos de uso comum e realizar empréstimos às unidades assistenciais. 

II– Ordem de Serviço: meio pelo qual as unidades assistenciais realizam as solicitações. 

III– Empréstimo: transferência momentânea de domínio. 

IV – Devolução: reintegração de domínio. 

V- Transporte: movimentação de equipamentos pertencentes às unidades assistenciais. 

VI – Ajustes: pequenas intervenções em equipamentos emprestados. 

VII – Reposição: substituição de acessórios defeituosos de equipamentos emprestados.  

VIII – Sistema MV: formulário eletrônico utilizado para registro das ordens de serviço. 

 

Art. 3º A Central de Equipamentos só atenderá ordens de serviços realizadas através do 

Sistema MV; 

Art. 4º As ordens de serviços devem ser classificadas em Empréstimo, Devolução, 

Transporte, Ajustes e Reposição; 
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Art. 5º Toda ordem de serviço terá um formulário impresso, que deverá ser 

preenchido e assinado pela unidade requisitante no momento do atendimento; 

Art. 6º Quando não se fizer mais necessário a permanência do equipamento, a unidade 

requisitante deverá abrir ordem de serviço de devolução no Sistema MV; 

Art. 7º A unidade requisitante deverá devolver o equipamento, bem como seus os 

acessórios da mesma forma que recebeu (em pleno funcionamento, limpo e desinfetado); 

Art. 8º Os equipamentos não poderão ser transferidos entre as unidades sem que haja 

comunicação prévia da Central de Equipamento através do Sistema MV; 

Art. 9º Não será permitido permuta de acessórios entre os equipamentos emprestados; 

Art. 10º Para os Transportes, a unidade que necessita do equipamento deverá solicitar 

diretamente à unidade de origem e a unidade de origem abrir a ordem de serviço no 

Sistema MV para Central de Equipamentos. Tanto para o transporte de ida como a volta; 

Art. 11º Para Aparelhos de Raio-x, a unidade assistencial requisitante deverá solicitar 

diretamente ao setor de radiologia e a radiologia assim que tenha seu técnico 

disponível solicitar o transporte à Central de Equipamento através do Sistema MV; 

Art. 12º Para as Bombas de Infusão, cada unidade deve possuir sua cota, podendo a 

unidade abrir ordem de serviço de empréstimo, caso o equipamento saia para manutenção 

externa.  

 

Essa norma entra em vigor a partir do momento que for assinado. 

 

 

___________________________           _____________________________ 

             Chefe da Divisão de Logística                           Chefe de Enfermagem 

                 e Infraestrutura Hospitalar 

 

 

     

___________________________           _____________________________ 

                       Chefe da Radiologia 
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SERVIDORES - DIVISÃO DE LOGÍSTICA E INFRAESTRUTURA HOSPITALAR  

NOME CARGO SETOR (ORGANOGRAMA EBSERH) 
ANTÔNIO AUGUSTO DE ALENCAR 

FERNANDES CONTADOR 
DIVISÃO DE LOGÍSTICA E INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SETOR DE 

SUPRIMENTOS 

CARLOS ALBERTO LEANDRO DE AQUINO CONTÍNUO 
DIVISÃO DE LOGÍSTICA E INFRAESTRUTURA HOSPITALAR - SETOR DE 

INFRAESTRUTURA FÍSICA 

DAMIÃO DE SOUZA DANTAS 
SERVENTE DE 

LIMPEZA 
DIVISÃO DE LOGÍSTICA E INFRAESTRTUTURA HOSPITALAR - SETOR DE 

HOTELARIA HOSPITALAR  

ELIAS DE SOUZA RAIMUNDO COPEIRO 
DIVISÃO DE LOGÍSTICA E INFRAESTRUTURA HOSPITALAR - SETOR DE 

HOTELARIA HOSPITALAR (NUTRIÇÃO DE PRODUÇÃO) 

ELIOMAR GONÇALVES DA COSTA 
ASSISTENTE EM 
ADMINISTRACÃO 

DIVISÃO DE LOGÍSTICA E INFRAESTRUTURA HOSPITALAR - SETOR DE 
SUPRIMENTOS (ALMOXARIFADO CENTRAL) 

FRANCISCO RUFINO FERREIRA 
SERVENTE DE 

LIMPEZA 
DIVISÃO DE LOGÍSTICA E INFRAESTRUTURA HOSPITALAR - SETOR DE 

HOTELARIA HOSPITALAR (HIGIENIZAÇÃO) 

GILSON SEBASTIÃO GOMES DA SILVA TELEFONISTA 
DIVISÃO DE LOGÍSTICA E INFRAESTRUTURA HOSPITALAR - SETOR DE 

INFRAESTRUTURA FÍSICA 

JACIARA KELLY BARROS DE MOURA 
TÉCNICO EM 
NUTRIÇÃO  

DIVISÃO DE LOGÍSTICA E INFRAESTRUTURA HOSPITALAR - SETOR DE 
HOTELARIA HOSPITALAR (NUTRIÇÃO DE PRODUÇÃO) 

JOANA D'ARC PACHECO DA SILVA COZINHEIRO 
DIVISÃO DE LOGÍSTICA E INFRAESTRUTURA HOSPITALAR - SETOR DE 

HOTELARIA HOSPITALAR (NUTRIÇÃO DE PRODUÇÃO) 

JOÃO MARIA MARINHO DA SILVA 
SERVENTE DE 

LIMPEZA 
DIVISÃO DE LOGÍSTICA E INFRAESTRUTURA HOSPITALAR - SETOR DE 

HOTELARIA HOSPITALAR (HIGIENIZAÇÃO) 

JOSÉ EVILÁSIO DO NASCIMENTO FILHO 
ASSISTENTE EM 
ADMINISTRACÃO 

DIVISÃO DE LOGÍSTICA E INFRAESTRUTURA HOSPITALAR - SETOR DE 
SUPRIMENTOS (ALMOXARIFADO DA NUTRIÇÃO) 

JOSÉ RIBAMAR DA CUNHA 
OP. DE MÁQUINA DE 

LAVANDERIA 
DIVISÃO DE LOGÍSTICA E INFRAESTRUTURA HOSPITALAR - SETOR DE 

HOTELARIA HOSPITALAR (LAVANDERIA) 

JOSIMAR CORCINO ENGENHEIRO CIVIL 
DIVISÃO DE LOGÍSTICA E INFRAESTRUTURA HOSPITALAR - SETOR DE 

INSFRAESTRUTURA FÍSICA 

MABEL DE ARAUJO FIGUEIREDO DANTAS NUTRICIONISTA 
DIVISÃO DE LOGÍSTICA E INFRAESTRTUTURA HOSPITALAR - SETOR DE 

HOTELARIA HOSPITALAR  

MANOEL VIEIRA DA SILVA MESTRE OFICIO 
DIVISÃO DE LOGÍSTICA E INFRAESTRUTURA HOSPITALAR - SETOR DE 

INFRAESTRUTURA FÍSICA 
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MARIA DE FÁTIMA FERREIRA COPEIRO 
DIVISÃO DE LOGÍSTICA E INFRAESTRUTURA HOSPITALAR - SETOR DE 

HOTELARIA HOSPITALAR (NUTRIÇÃO DE PRODUÇÃO) 

MILTON DE JESUS SANTOS 
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 
DIVISÃO DE LOGÍSTICA E INFRAESTRUTURA HOSPITALAR - SETOR DE 

SUPRIMENTOS (ALMOXARIFADO DA NUTRIÇÃO) 

RAFAEL CAVALCANTI CONTRERAS 
ENGENHEIRO - 

BIOMÉDICO 
DIVISÃO DE LOGÍSTICA E INFRAESTRUTURA HOSPITALAR - SETOR DE 

ENGENHARIA CLÍNICA 
SIMONE FERREIRA MONTENEGRO DE 

CERQUEIRA NUTRICIONISTA 
DIVISÃO DE LOGÍSTICA E INFRAESTRUTURA HOSPITALAR - SETOR DE 

HOTELARIA HOSPITALAR 

VALDECI FERREIRA DA SILVA PINTOR  
DIVISÃO DE LOGÍSTICA E INFRAESTRUTURA HOSPITALAR - SETOR DE 

INFRAESTRUTURA FÍSICA 

WILLIAM DE OLIVEIRA PEQUENO ALMOXARIFE 
DIVISÃO DE LOGÍSTICA E INFRAESTRUTURA HOSPITALAR - SETOR DE 

SUPRIMENTOS (ALMOXARIFADO DA NUTRIÇÃO) 
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APÊNDICE B: REGISTRO DE EMPRÉSTIMOS E DEVOLUÇÕES DA CENTROMED (JUNHO – 

DEZEMBRO/ 2018) 

EMPRÉSTIMO DE EQUIPAMENTOS(JUNHO) ECG MM AM BI VM USG 

ECI 2º SUBSOLO - NEUROLOGIA E SAÚDE 
MENTAL 25 5  3 3  

ECI 1º SUBSOLO – PEDIATRIA 15 1  3 2  

ECI TÉRREO 34 8  14 5  

ECI 1º ANDAR - CLÍNICA MÉDICA 37 9 4    

ECI 3º ANDAR – ONCOLOGIA 14 7 1 23 6 1 

ECI 4º ANDAR – CARDIOLOGIA  17 2 2 2  

ECI 5º ANDAR – TRANSPLANTE 3  2 6  3 

HEMODINÂMICA      5 

CENTRO CIRÚRIGICO      15 

UTI GERAL 5 1  1   

UTI PEDIATRICA    3   

HEMODIÁLISE      7 

AMBULATÓRIO       13 

ENDOSCOPIA 1    1  

       

       

DEVOLUÇÃO DE EQUIPAMENTOS ECG MM AM BI VM USG 

ECI 2º SUBSOLO - NEUROLOGIA E SAÚDE MENTAL 5     

ECI 1º SUBSOLO – PEDIATRIA     1  

ECI TÉRREO  4  6 2  

ECI 1º ANDAR - CLÍNICA MÉDICA  6     

ECI 3º ANDAR – ONCOLOGIA  3  15 4 1 

ECI 4º ANDAR – CARDIOLOGIA  14  7 1  

ECI 5º ANDAR – TRANSPLANTE    1  1 

HEMODINÂMICA 1     2 

CENTRO CIRÚRIGICO       

UTI GERAL       

UTI PEDIATRICA      3 

HEMODIÁLISE      1 

AMBULATÓRIO       3 

ENDOSCOPIA         1   
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EMPRÉSTIMO DE EQUIPAMENTOS(JULHO) ECG MM AM BI VM USG 

ECI 2º SUBSOLO - NEUROLOGIA E SAÚDE 
MENTAL 5      

ECI 1º SUBSOLO – PEDIATRIA 4      

ECI TÉRREO 9 1  1   

ECI 1º ANDAR - CLÍNICA MÉDICA 4   1   

ECI 3º ANDAR – ONCOLOGIA 3 1   1  

ECI 4º ANDAR – CARDIOLOGIA  2     

ECI 5º ANDAR – TRANSPLANTE 1    1  

HEMODINÂMICA       

CENTRO CIRÚRIGICO      5 

UTI GERAL 4   4   

UTI PEDIATRICA      2 

HEMODIÁLISE 1     2 

AMBULATÓRIO       1 

ENDOSCOPIA       

       

       

DEVOLUÇÃO DE EQUIPAMENTOS ECG MM AM BI VM USG 

ECI 2º SUBSOLO - NEUROLOGIA E SAÚDE MENTAL 1  1 1  

ECI 1º SUBSOLO – PEDIATRIA       

ECI TÉRREO  2   1  

ECI 1º ANDAR - CLÍNICA MÉDICA 1      

ECI 3º ANDAR – ONCOLOGIA    3 1  

ECI 4º ANDAR – CARDIOLOGIA  4  1   

ECI 5º ANDAR – TRANSPLANTE    4 1  

HEMODINÂMICA      1 

CENTRO CIRÚRIGICO       

UTI GERAL       

UTI PEDIATRICA      2 

HEMODIÁLISE       

AMBULATÓRIO       1 

ENDOSCOPIA             
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EMPRÉSTIMO DE EQUIPAMENTOS(AGOSTO) ECG MM AM BI VM USG 

ECI 2º SUBSOLO - NEUROLOGIA E SAÚDE MENTAL 19 7  5   

ECI 1º SUBSOLO – PEDIATRIA 13      

ECI TÉRREO 25 5 1 16 3  

ECI 1º ANDAR - CLÍNICA MÉDICA 31 5  7 1  

ECI 3º ANDAR – ONCOLOGIA 19 6  13 1  

ECI 4º ANDAR – CARDIOLOGIA  4 2 1 1  

ECI 5º ANDAR – TRANSPLANTE  3  2   

HEMODINÂMICA      7 

CENTRO CIRÚRIGICO      13 

UTI GERAL       

UTI PEDIATRICA       

HEMODIÁLISE      12 

AMBULATÓRIO   1    5 

ENDOSCOPIA       

       

       

       

DEVOLUÇÃO DE EQUIPAMENTOS ECG MM AM BI VM USG 

ECI 2º SUBSOLO - NEUROLOGIA E SAÚDE MENTAL  3   2  

ECI 1º SUBSOLO – PEDIATRIA       

ECI TÉRREO      1 

ECI 1º ANDAR - CLÍNICA MÉDICA  4   1  

ECI 3º ANDAR – ONCOLOGIA  6   2  

ECI 4º ANDAR – CARDIOLOGIA  8    1 

ECI 5º ANDAR – TRANSPLANTE  3   1  

HEMODINÂMICA       

CENTRO CIRÚRIGICO      1 

UTI GERAL       

UTI PEDIATRICA       

HEMODIÁLISE      4 

AMBULATÓRIO       2 

ENDOSCOPIA             
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EMPRÉSTIMO DE EQUIPAMENTOS 
(SETEMBRO) ECG MM AM BI VM USG 

ECI 2º SUBSOLO - NEUROLOGIA E SAÚDE 
MENTAL 21 13  8 2  

ECI 1º SUBSOLO – PEDIATRIA 20      

ECI TÉRREO 15 6  18 4  

ECI 1º ANDAR - CLÍNICA MÉDICA 16 7  5  2 

ECI 3º ANDAR – ONCOLOGIA 27 8  20 2  

ECI 4º ANDAR – CARDIOLOGIA  9  18 3  

ECI 5º ANDAR – TRANSPLANTE  2  15  3 

HEMODINÂMICA      8 

CENTRO CIRÚRIGICO      18 

UTI GERAL       

UTI PEDIATRICA       

HEMODIÁLISE      11 

AMBULATÓRIO       5 

ENDOSCOPIA       

       

       

       

DEVOLUÇÃO DE EQUIPAMENTOS ECG MM AM BI VM USG 
ECI 2º SUBSOLO - NEUROLOGIA E SAÚDE 
MENTAL 1 1  3 1  

ECI 1º SUBSOLO – PEDIATRIA       

ECI TÉRREO  1  8 2  

ECI 1º ANDAR - CLÍNICA MÉDICA 4 2  1  1 

ECI 3º ANDAR – ONCOLOGIA  8  3 1  

ECI 4º ANDAR – CARDIOLOGIA  6  10 2  

ECI 5º ANDAR – TRANSPLANTE    4   

HEMODINÂMICA       

CENTRO CIRÚRIGICO      4 

UTI GERAL       

UTI PEDIATRICA       

HEMODIÁLISE      4 

AMBULATÓRIO       3 

ENDOSCOPIA             
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 EMPRÉSTIMO DE EQUIPAMENTOS(OUTUBRO) ECG MM AM BI VM USG 

ECI 2º SUBSOLO - NEUROLOGIA E SAÚDE 
MENTAL 18 8  7   

ECI 1º SUBSOLO – PEDIATRIA 10   2 1 2 

ECI TÉRREO 30 6  6 5 1 

ECI 1º ANDAR - CLÍNICA MÉDICA 27 6  3 2 4 

ECI 3º ANDAR – ONCOLOGIA 17 4  19 3 5 

ECI 4º ANDAR – CARDIOLOGIA 1 9  9 2 6 

ECI 5º ANDAR – TRANSPLANTE  5   1 8 

HEMODINÂMICA      10 

CENTRO CIRÚRIGICO    2  14 

UTI GERAL    1   

UTI PEDIATRICA       

HEMODIÁLISE      10 

AMBULATÓRIO       3 

ENDOSCOPIA       

       

       

       

DEVOLUÇÃO DE EQUIPAMENTOS ECG MM AM BI VM USG 
ECI 2º SUBSOLO - NEUROLOGIA E SAÚDE 
MENTAL  6  9   

ECI 1º SUBSOLO – PEDIATRIA      1 

ECI TÉRREO  4  4 3  

ECI 1º ANDAR - CLÍNICA MÉDICA 1 5   1 3 

ECI 3º ANDAR – ONCOLOGIA  4  5 3 4 

ECI 4º ANDAR – CARDIOLOGIA  6  3 2 4 

ECI 5º ANDAR – TRANSPLANTE    3 1 8 

HEMODINÂMICA      3 

CENTRO CIRÚRIGICO      5 

UTI GERAL      3 

UTI PEDIATRICA       

HEMODIÁLISE      7 

AMBULATÓRIO        

ENDOSCOPIA             
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EMPRÉSTIMO DE EQUIPAMENTOS(NOVEMBTRO) ECG MM AM BI VM USG 

ECI 2º SUBSOLO - NEUROLOGIA E SAÚDE 
MENTAL 14 4   1  

ECI 1º SUBSOLO – PEDIATRIA 12 1 1    

ECI TÉRREO 24 3  2   

ECI 1º ANDAR - CLÍNICA MÉDICA 28 6   1  

ECI 3º ANDAR – ONCOLOGIA 17 5  5 2  

ECI 4º ANDAR – CARDIOLOGIA  3     

ECI 5º ANDAR – TRANSPLANTE  1     

HEMODINÂMICA      1 

CENTRO CIRÚRIGICO      6 

UTI GERAL 1      

UTI PEDIATRICA       

HEMODIÁLISE 1     2 

AMBULATÓRIO  1      

ENDOSCOPIA       

       

       

       

DEVOLUÇÃO DE EQUIPAMENTOS ECG MM AM BI VM USG 
ECI 2º SUBSOLO - NEUROLOGIA E SAÚDE 
MENTAL  3  6 2  

ECI 1º SUBSOLO – PEDIATRIA     1  

ECI TÉRREO    4 1  

ECI 1º ANDAR - CLÍNICA MÉDICA  4   2  

ECI 3º ANDAR – ONCOLOGIA  3  21 3  

ECI 4º ANDAR – CARDIOLOGIA  1  2 1  

ECI 5º ANDAR – TRANSPLANTE  1  1  2 

HEMODINÂMICA      1 

CENTRO CIRÚRIGICO       

UTI GERAL       

UTI PEDIATRICA       

HEMODIÁLISE       

AMBULATÓRIO       3 

ENDOSCOPIA             
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EMPRÉSTIMO DE EQUIPAMENTOS(DEZEMBRO) ECG MM AM BI VM USG 

ECI 2º SUBSOLO - NEUROLOGIA E SAÚDE 
MENTAL 36 9  9 3 1 

ECI 1º SUBSOLO – PEDIATRIA 9      

ECI TÉRREO 20 2  8   

ECI 1º ANDAR - CLÍNICA MÉDICA 34 13 1 7 5 1 

ECI 3º ANDAR – ONCOLOGIA 19 9  6 5  

ECI 4º ANDAR – CARDIOLOGIA 1 2   3 3 

ECI 5º ANDAR – TRANSPLANTE 3 7 1 1  1 

HEMODINÂMICA      13 

CENTRO CIRÚRIGICO      14 

UTI GERAL       

UTI PEDIATRICA      5 

HEMODIÁLISE      8 

AMBULATÓRIO       2 

ENDOSCOPIA       

       

       

       

DEVOLUÇÃO DE EQUIPAMENTOS ECG MM AM BI VM USG 
ECI 2º SUBSOLO - NEUROLOGIA E SAÚDE 
MENTAL  4   1  

ECI 1º SUBSOLO – PEDIATRIA       

ECI TÉRREO  1  6   

ECI 1º ANDAR - CLÍNICA MÉDICA  7  1 2 1 

ECI 3º ANDAR – ONCOLOGIA  5  5 7  

ECI 4º ANDAR – CARDIOLOGIA     2 1 

ECI 5º ANDAR – TRANSPLANTE    2  1 

HEMODINÂMICA      1 

CENTRO CIRÚRIGICO       

UTI GERAL       

UTI PEDIATRICA      2 

HEMODIÁLISE      5 

AMBULATÓRIO       3 

ENDOSCOPIA             
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APÊNDICE C: FLUXOGRAMAS E PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO DA CENTROMED 

 

 

 

 

 

 



 
 

98 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

99 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 
 

 
Missão do HUOL 

“Promover de forma integrada o ensino, a pesquisa, a extensão e a assistência no âmbito das ciências da saúde e correlatas, com qualidade, ética e 
sustentabilidade” 

HISTÓRICO DE REVISÃO 

Versão DATA MOTIVO ITENS MODIFICADOS 

1.0 12/11/2018 Emissão Inicial Nenhum 

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

  
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORAÇÃO, REVISÃO E APROVAÇÃO DO POP 
VERSÃO 

 

ELABORADO 

POR 

DATA REVISADO POR DATA APROVADO 

POR 

DATA 

1.0 

Marina Moura 

Ferreira, 

Enfermeira – 

Divisão de 

Logística e 

Infraestrutura 

Hospitalar 

12/11/2018 

Davidson Rogério 

de Medeiros 

Florentino – 

Chefe da Divisão 

de Logística e 

Infraestrutura 

Hospitalar 

19/11/2018 

Davidson Rogério 

de Medeiros 

Florentino – 

Chefe da Divisão 

de Logística e 

Infraestrutura 

Hospitalar 

19/11/2018 
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Missão do HUOL 

“Promover de forma integrada o ensino, a pesquisa, a extensão e a assistência no âmbito das ciências da saúde e correlatas, com qualidade, ética e 
sustentabilidade” 

 

1.0 – OBJETIVO 

Corrigir pequenas falhas em equipamentos médico-hospitalares que estejam em situação de empréstimo 

através da realização de ajustes. 

 

2.0 – APLICAÇÃO 

Central de Equipamentos 

 

3.0 – RESPONSABILIDADE e COMPETÊNCIA: 

Setor de Engenharia Clínica; Oficial de Manutenção em Equipamento Médico Hospitalar; Área 

Demandante. 

 

4.0 - MATERIAIS:  

Item Descrição Item Descrição 

01 Sistema MV 05  

02 Rádio 06  

03 Telefone 07  

04 Planilha da Engenharia Clínica 08  

 

5.0 – PROCEDIMENTO: 

Seq. Tarefas Agentes  Referências 
1 Abrir ordem de serviço de ajuste via sistema MV; Área 

demandante 

 

2 Deslocar-se até o setor demandante;  

Oficial de 

Manutenção 

em 

Equipamento 

Médico 

Hospitalar 

 

3 Analisar a falha relatada no equipamento;  

4 Corrigir a falha apresentada pelo equipamento no setor 

demandante; 

 

5 Comunicar à área demandante acerca da correção do 

equipamento; 

 

6 Encerrar ordem de serviço no MV;  

7 Registrar na planilha da Engenharia Clínica.  

 

6.0 – RISCOS  

Seq. Eventos Ação Corretiva 

2 Oficial de Manutenção em Equipamento Médico 

Hospitalar não compareceu ao setor demandante 
Realizar solicitação por rádio ou telefone 

3 Não há falha no equipamento Orientar usuário 

4 Não conseguir realizar a manutenção corretiva Executar POP 2 em caso de manutenção 

corretiva de equipamentos médico-hospitalares 

sem comodato 

 ou  

Executar POP 3 em caso de manutenção 

corretiva de equipamentos médico-hospitalares 

com comodato 

 

7.0 - REFERÊNCIAS: 

• Regulamento da Gerência Administrativa – HUOL 
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Missão do HUOL 

“Promover de forma integrada o ensino, a pesquisa, a extensão e a assistência no âmbito das ciências da saúde e correlatas, com qualidade, ética e 
sustentabilidade” 

HISTÓRICO DE REVISÃO 

Versão DATA MOTIVO ITENS MODIFICADOS 

1.0 12/11/2018 Emissão Inicial Nenhum 

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

  
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORAÇÃO, REVISÃO E APROVAÇÃO DO POP 
VERSÃO 

 

ELABORADO 

POR 

DATA REVISADO POR DATA APROVADO 

POR 

DATA 

1.0 

Marina Moura 

Ferreira, 

Enfermeira – 

Divisão de 

Logística e 

Infraestrutura 

Hospitalar 

12/11/2018 

Davidson Rogério 

de Medeiros 

Florentino – 

Chefe da Divisão 

de Logística e 

Infraestrutura 

Hospitalar 

19/11/2018 

Davidson Rogério 

de Medeiros 

Florentino – 

Chefe da Divisão 

de Logística e 

Infraestrutura 

Hospitalar 

19/11/2018 
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Missão do HUOL 

“Promover de forma integrada o ensino, a pesquisa, a extensão e a assistência no âmbito das ciências da saúde e correlatas, com qualidade, ética e 
sustentabilidade” 

 

1.0 – OBJETIVO 

Encaminhar equipamentos médico-hospitalares, com falhas e em situação de empréstimo, para a 

realização de manutenção corretiva pela Oficina da Engenharia Clínica. 

 

2.0 – APLICAÇÃO 

Central de Equipamentos 

 

3.0 – RESPONSABILIDADE e COMPETÊNCIA: 

Setor de Engenharia Clínica; Oficial de Manutenção em Equipamento Médico Hospitalar; Área 

Demandante; Oficina da Engenharia Clínica. 

 

4.0 - MATERIAIS:  

Item Descrição Item Descrição 

01 Sistema MV 05  

02 Rádio 06  

03 Telefone 07  

04 Planilha da Engenharia Clínica 08  

 

5.0 – PROCEDIMENTO: 

Seq. Tarefas Agentes  Referências 
1 Abrir ordem de serviço de ajuste via sistema MV; Área 

demandante 

 

2 Deslocar-se até o setor demandante; 

Oficial de 

Manutenção 

em 

Equipamento 

Médico 

Hospitalar 

 

3 Analisar falha relatada no equipamento;  

4 Comunicar a área demandante em caso de 

impossibilidade de ajuste imediato do equipamento; 

 

5 Consultar a área demandante se é necessário realizar a 

troca do equipamento; 

 

6 Recolher o equipamento;  

7 Solicitar ao setor demandante abertura de chamado de 

conserto para a Oficina da Engenharia Clínica; 

 

8 Encaminhar o equipamento para a Oficina da 

Engenharia Clínica; 

 

9 Encerrar ordem de serviço no MV;    

10 Registrar na planilha da Engenharia Clínica.   

 

6.0 – RISCOS  

Seq. Eventos Ação Corretiva 

2 Oficial de Manutenção em Equipamento Médico 

Hospitalar não compareceu ao setor demandante 
Realizar solicitação por rádio ou telefone 

3 Não há falha no equipamento Orientar usuário 

5 Há necessidade de troca do equipamento Orientar a área demandante a executar o POP 04 

– Empréstimo de equipamentos médico 

hospitalares pertencentes à Central de 

Equipamentos 

7.0 - REFERÊNCIAS: 

• Regulamento da Gerência Administrativa – HUOL 
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Missão do HUOL 

“Promover de forma integrada o ensino, a pesquisa, a extensão e a assistência no âmbito das ciências da saúde e correlatas, com qualidade, ética e 
sustentabilidade” 

HISTÓRICO DE REVISÃO 

Versão DATA MOTIVO ITENS MODIFICADOS 

1.0 12/11/2018 Emissão Inicial Nenhum 

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

  
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
  

 

ELABORAÇÃO, REVISÃO E APROVAÇÃO DO POP 
VERSÃO 

 

ELABORADO 

POR 

DATA REVISADO POR DATA APROVADO 

POR 

DATA 

1.0 

Marina Moura 

Ferreira, 

Enfermeira – 

Divisão de 

Logística e 

Infraestrutura 

Hospitalar 

12/11/2018 

Davidson Rogério 

de Medeiros 

Florentino – 

Chefe da Divisão 

de Logística e 

Infraestrutura 

Hospitalar 

19/11/2018 

Davidson Rogério 

de Medeiros 

Florentino – 

Chefe da Divisão 

de Logística e 

Infraestrutura 

Hospitalar 

19/11/2018 

 

 

1.0 – OBJETIVO 

Encaminhar equipamentos médico-hospitalares, com comodato, com falhas e em situação de empréstimo, 

para a manutenção corretiva pela empresa responsável . 

 

2.0 – APLICAÇÃO 

Central de Equipamentos 

 

3.0 – RESPONSABILIDADE e COMPETÊNCIA: 

Setor de Engenharia Clínica; Oficial de Manutenção em Equipamento Médico Hospitalar; Área 

Demandante. 

 

4.0 - MATERIAIS:  

Item Descrição Item Descrição 

01 Sistema MV 05  

02 Rádio 06  

03 Telefone 07  

04 Planilha da Engenharia Clínica 08  

 

5.0 – PROCEDIMENTO: 
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Missão do HUOL 

“Promover de forma integrada o ensino, a pesquisa, a extensão e a assistência no âmbito das ciências da saúde e correlatas, com qualidade, ética e 
sustentabilidade” 

Seq. Tarefas Agentes  Referências 
1 Abrir ordem de serviço de ajuste via sistema MV; Área 

demandante 

 

2 Deslocar-se até o setor demandante; 

Oficial de 

Manutenção 

em 

Equipamento 

Médico 

Hospitalar 

 

3 Analisar falha relatada no equipamento;  

4 Comunicar a área demandante em caso de 

impossibilidade de ajuste imediato do equipamento; 

 

5 Consultar a área demandante se é necessário realizar a 

troca do equipamento; 

 

6 Solicitar ao setor demandante a abertura de chamado de 

devolução do equipamento para a Oficina da 

Engenharia Clínica; 

 

7 Recolher o equipamento;  

8 Executar devolução do equipamento para a Central de 

Equipamentos; 

POP nº 05 – Devolução dos 

Equipamentos Médico-

Hospitalares 

9 Alocar o equipamento em local apropriado na Central 

de Equipamentos; 

 

10 Encaminhar equipamento para manutenção corretiva junto à 

empresa responsável; 

 

11 Encerrar ordem de serviço no MV;   

12 Registrar na planilha da Engenharia Clínica.  

 

6.0 – RISCOS  

Seq. Eventos Ação Corretiva 

2 Oficial de Manutenção em Equipamento Médico 

Hospitalar não compareceu ao setor demandante 
Realizar solicitação por rádio ou telefone 

3 Não há falha no equipamento Orientar usuário 

5 Há necessidade de troca do equipamento Orientar a área demandante a executar o POP 04 

– Empréstimo de equipamentos médico 

hospitalares pertencentes à Central de 

Equipamentos 

 

7.0 - REFERÊNCIAS: 

 

• Regulamento da Gerência Administrativa – HUOL 
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Missão do HUOL 

“Promover de forma integrada o ensino, a pesquisa, a extensão e a assistência no âmbito das ciências da saúde e correlatas, com qualidade, ética e 
sustentabilidade” 

HISTÓRICO DE REVISÃO 

Versão DATA MOTIVO ITENS MODIFICADOS 

1.0 12/11/2018 Emissão Inicial Nenhum 

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

  
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORAÇÃO, REVISÃO E APROVAÇÃO DO POP 
VERSÃO 

 

ELABORADO 

POR 

DATA REVISADO POR DATA APROVADO 

POR 

DATA 

1.0 

Marina Moura 

Ferreira, 

Enfermeira – 

Divisão de 

Logística e 

Infraestrutura 

Hospitalar 

12/11/2018 

Davidson Rogério 

de Medeiros 

Florentino – 

Chefe da Divisão 

de Logística e 

Infraestrutura 

Hospitalar 

19/11/2018 

Davidson Rogério 

de Medeiros 

Florentino – 

Chefe da Divisão 

de Logística e 

Infraestrutura 

Hospitalar 

19/11/2018 
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Missão do HUOL 

“Promover de forma integrada o ensino, a pesquisa, a extensão e a assistência no âmbito das ciências da saúde e correlatas, com qualidade, ética e 
sustentabilidade” 

 

1.0 – OBJETIVO 

Realizar a devolução de equipamentos em situação de empréstimo para a Central de equipamentos   

 

2.0 – APLICAÇÃO 

Central de Equipamentos 

 

3.0 – RESPONSABILIDADE e COMPETÊNCIA: 

Setor de Engenharia Clínica; Oficial de Manutenção em Equipamento Médico Hospitalar; Área 

Demandante. 

 

4.0 - MATERIAIS:  

Item Descrição Item Descrição 

01 Sistema MV 05  

02 Rádio 06  

03 Telefone 07  

04 Planilha da Engenharia Clínica 08  

 

5.0 – PROCEDIMENTO: 

Seq. Tarefas Agentes  Referências 
1 Abrir ordem de serviço de devolução via sistema MV; Área 

demandante 

 

2 Deslocar-se até o setor demandante; 

Oficial de 

Manutenção 

em 

Equipamento 

Médico 

Hospitalar 

 

3 Analisar condições de higiene do equipamento;  

4 Analisar as condições dos acessórios do equipamento;  

5 Analisar condições de funcionamento do equipamento;  

6 Avaliar se o equipamento pertence à Central de 

Equipamentos; 

 

7 Recolher o equipamento para a Central de 

Equipamentos; 

 

8 Encerrar ordem de serviço no MV;  

9 Registrar na planilha da Engenharia Clínica.  

 

6.0 – RISCOS  

Seq. Eventos Ação Corretiva 

2 Oficial de Manutenção em Equipamento Médico 

Hospitalar não compareceu ao setor demandante 
Realizar solicitação por rádio ou telefone 

3 Equipamento não higienizado Solicitar à área demandante a higienização do 

equipamento 

4 Perda de acessórios ou itens do equipamento Questionar à área demandante pelos 

acessórios/itens perdidos e recolher apenas se o 

equipamento estiver completo 

5 Equipamento apresenta falha/defeito Executar POP 02 – Solicitar manutenção 

corretiva dos equipamentos médico-hospitalares 

sem comodato 

ou 

 Executar POP 03 – Solicitar manutenção 

corretiva dos equipamentos médico-hospitalares 

com comodato 
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Missão do HUOL 

“Promover de forma integrada o ensino, a pesquisa, a extensão e a assistência no âmbito das ciências da saúde e correlatas, com qualidade, ética e 
sustentabilidade” 

6 Equipamento não pertence à Central de 

Equipamentos 

Executar POP 06 – Realizar transporte dos 

equipamentos médico-hospitalares não 

pertencentes à Central de Equipamentos do setor 

de origem para o setor demandante 

ou 

Executar POP 07 - Realizar transporte dos 

equipamentos médico-hospitalares não 

pertencentes à Central de Equipamentos do setor 

demandante para o setor de origem 

 

7.0 - REFERÊNCIAS: 

 

• Regulamento da Gerência Administrativa – HUOL 
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Missão do HUOL 

“Promover de forma integrada o ensino, a pesquisa, a extensão e a assistência no âmbito das ciências da saúde e correlatas, com qualidade, ética e 
sustentabilidade” 

HISTÓRICO DE REVISÃO 

Versão DATA MOTIVO ITENS MODIFICADOS 

1.0 12/11/2018 Emissão Inicial Nenhum 

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

  
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORAÇÃO, REVISÃO E APROVAÇÃO DO POP 
VERSÃO 

 

ELABORADO 

POR 

DATA REVISADO POR DATA APROVADO 

POR 

DATA 

1.0 

Marina Moura 

Ferreira, 

Enfermeira – 

Divisão de 

Logística e 

Infraestrutura 

Hospitalar 

12/11/2018 

Davidson Rogério 

de Medeiros 

Florentino – 

Chefe da Divisão 

de Logística e 

Infraestrutura 

Hospitalar 

19/11/2018 

Davidson Rogério 

de Medeiros 

Florentino – 

Chefe da Divisão 

de Logística e 

Infraestrutura 

Hospitalar 

19/11/2018 

 

1.0 – OBJETIVO 

Realizar o transporte (movimentação) de equipamentos, não pertencentes à Central de Equipamentos, do 

setor de origem para o setor demandante. 

 

2.0 – APLICAÇÃO 

Central de Equipamentos 

 

3.0 – RESPONSABILIDADE e COMPETÊNCIA: 
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Missão do HUOL 

“Promover de forma integrada o ensino, a pesquisa, a extensão e a assistência no âmbito das ciências da saúde e correlatas, com qualidade, ética e 
sustentabilidade” 

Setor de Engenharia Clínica; Oficial de Manutenção em Equipamento Médico Hospitalar; Área 

Demandante; Área responsável pelo equipamento. 

 

4.0 - MATERIAIS:  

Item Descrição Item Descrição 

01 Sistema MV 05  

02 Rádio 06  

03 Telefone 07  

04 Planilha da Engenharia Clínica 08  

 

5.0 – PROCEDIMENTO: 

Seq. Tarefas Agentes  Referências 

1 Abrir ordem de serviço de transporte via sistema MV; Área 

demandante 

 

2 Consultar o setor responsável pelo equipamento acerca 

da disponibilidade do mesmo; Oficial de 

Manutenção 

em 

Equipamento 

Médico 

Hospitalar 

 

3 Deslocar-se até o setor responsável pelo equipamento;  

4 Transportar o equipamento para o setor demandante;  

5 Verificar o funcionamento do equipamento;  

6 Entregar o equipamento para o setor demandante;  

7 Encerrar ordem de serviço no MV;    

8 Registrar na planilha da Engenharia Clínica.  

 

6.0 – RISCOS  

Seq. Eventos Ação Corretiva 

1 Oficial de Manutenção em Equipamento Médico 

Hospitalar não compareceu ao setor demandante 
Realizar solicitação por rádio ou telefone 

2 Não há disponibilidade do equipamento Aguardar disponibilidade do equipamento 

2 Não há disponibilidade do equipamento Verificar disponibilidade do equipamento em 

outros setores 

5 O equipamento não está funcionando Transportar o equipamento para o setor de 

origem 

 

 

7.0 - REFERÊNCIAS: 

 

• Regulamento da Gerência Administrativa – HUOL 
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Missão do HUOL 

“Promover de forma integrada o ensino, a pesquisa, a extensão e a assistência no âmbito das ciências da saúde e correlatas, com qualidade, ética e 
sustentabilidade” 

HISTÓRICO DE REVISÃO 

Versão DATA MOTIVO ITENS MODIFICADOS 

1.0 12/11/2018 Emissão Inicial Nenhum 

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

  
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORAÇÃO, REVISÃO E APROVAÇÃO DO POP 
VERSÃO 

 

ELABORADO 

POR 

DATA REVISADO POR DATA APROVADO 

POR 

DATA 

1.0 

Marina Moura 

Ferreira, 

Enfermeira – 

Divisão de 

Logística e 

Infraestrutura 

Hospitalar 

12/11/2018 

Davidson Rogério 

de Medeiros 

Florentino – 

Chefe da Divisão 

de Logística e 

Infraestrutura 

Hospitalar 

19/11/2018 

Davidson Rogério 

de Medeiros 

Florentino – 

Chefe da Divisão 

de Logística e 

Infraestrutura 

Hospitalar 

19/11/2018 

 

1.0 – OBJETIVO 

Realizar o transporte (movimentação) de equipamentos, não pertencentes à Central de Equipamentos, do 

setor demandante para o setor de origem. 

 

2.0 – APLICAÇÃO 

Central de Equipamentos 

 

3.0 – RESPONSABILIDADE e COMPETÊNCIA: 
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Missão do HUOL 

“Promover de forma integrada o ensino, a pesquisa, a extensão e a assistência no âmbito das ciências da saúde e correlatas, com qualidade, ética e 
sustentabilidade” 

Setor de Engenharia Clínica; Oficial de Manutenção em Equipamento Médico Hospitalar; Área 

Demandante e Área responsável pelo equipamento. 

 

4.0 - MATERIAIS:  

Item Descrição Item Descrição 

01 Sistema MV 05  

02 Rádio 06  

03 Telefone 07  

04 Planilha da Engenharia Clínica 08  

 

5.0 – PROCEDIMENTO: 

Seq. Tarefas Agentes  Referências 

1 Abrir ordem de serviço de transporte via sistema MV; Área 

demandante 

 

2 Deslocar-se até o setor demandante; Oficial de 

Manutenção 

em 

Equipamento 

Médico 

Hospitalar 

 

3 Transportar o equipamento para o setor de origem;  

4 Entregar o equipamento para o setor de origem;  

5 Encerrar ordem de serviço no MV;  

6 Registrar na planilha da Engenharia Clínica.  

 

6.0 – RISCOS  

Seq. Eventos Ação Corretiva 

1 Oficial de Manutenção em Equipamento Médico 

Hospitalar não atendeu à ordem de serviço 
Realizar solicitação por rádio ou telefone 

 

7.0 - REFERÊNCIAS: 

 

• Regulamento da Gerência Administrativa – HUOL 
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Missão do HUOL 

“Promover de forma integrada o ensino, a pesquisa, a extensão e a assistência no âmbito das ciências da saúde e correlatas, com qualidade, ética e 
sustentabilidade” 

HISTÓRICO DE REVISÃO 

Versão DATA MOTIVO ITENS MODIFICADOS 

1.0 12/11/2018 Emissão Inicial Nenhum 

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

  
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORAÇÃO, REVISÃO E APROVAÇÃO DO POP 
VERSÃO 

 

ELABORADO 

POR 

DATA REVISADO POR DATA APROVADO 

POR 

DATA 

1.0 

Marina Moura 

Ferreira, 

Enfermeira – 

Divisão de 

Logística e 

Infraestrutura 

Hospitalar 

12/11/2018 

Davidson Rogério 

de Medeiros 

Florentino – 

Chefe da Divisão 

de Logística e 

Infraestrutura 

Hospitalar 

19/11/2018 

Davidson Rogério 

de Medeiros 

Florentino – 

Chefe da Divisão 

de Logística e 

Infraestrutura 

Hospitalar 

19/11/2018 

 

1.0 – OBJETIVO 

Realizar o transporte (movimentação) de equipamento de raio-x entre setores. 

 

2.0 – APLICAÇÃO 

Central de Equipamentos 

 

3.0 – RESPONSABILIDADE e COMPETÊNCIA: 
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Missão do HUOL 

“Promover de forma integrada o ensino, a pesquisa, a extensão e a assistência no âmbito das ciências da saúde e correlatas, com qualidade, ética e 
sustentabilidade” 

Setor de Engenharia Clínica; Oficial de Manutenção em Equipamento Médico Hospitalar; Área 

Demandante e Radiologia. 

 

4.0 - MATERIAIS:  

Item Descrição Item Descrição 

01 Sistema MV 05  

02 Rádio 06  

03 Telefone 07  

04 Planilha da Engenharia Clínica 08  

 

5.0 – PROCEDIMENTO: 

Seq. Tarefas Agentes  Referências 

1 Realizar solicitação de equipamento portátil de raio-x 

para a radiologia via contato telefônico; 

Área 

demandante 

 

2 Abrir ordem de serviço de transporte de equipamento 

via MV para a Central de Equipamentos; 
Radiologia 

 

3 Verificar a localização do equipamento portátil de raio-

x na Planilha da Engenharia Clínica; Oficial de 

Manutenção 

em 

Equipamento 

Médico 

Hospitalar 

 

4 Deslocar-se até o setor onde se encontra o equipamento 

portátil de raio-x; 

 

5 Transportar o equipamento para a área demandante;  

6 Entregar o equipamento para a área demandante;  

7 Encerrar ordem de serviço no MV;  

8 Registrar na planilha da Engenharia Clínica.   

 

6.0 – RISCOS  

Seq. Eventos Ação Corretiva 

2 Oficial de Manutenção em Equipamento Médico 

Hospitalar não atendeu à ordem de serviço 
Realizar solicitação por rádio ou telefone 

 

7.0 - REFERÊNCIAS: 

 

• Regulamento da Gerência Administrativa – HUOL 
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Missão do HUOL 

“Promover de forma integrada o ensino, a pesquisa, a extensão e a assistência no âmbito das ciências da saúde e correlatas, com qualidade, ética e 
sustentabilidade” 

HISTÓRICO DE REVISÃO 

Versão DATA MOTIVO ITENS MODIFICADOS 

1.0 12/11/2018 Emissão Inicial Nenhum 

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

  
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORAÇÃO, REVISÃO E APROVAÇÃO DO POP 
VERSÃO 

 

ELABORADO 

POR 

DATA REVISADO POR DATA APROVADO 

POR 

DATA 

1.0 

Marina Moura 

Ferreira, 

Enfermeira – 

Divisão de 

Logística e 

Infraestrutura 

Hospitalar 

12/11/2018 

Davidson Rogério 

de Medeiros 

Florentino – 

Chefe da Divisão 

de Logística e 

Infraestrutura 

Hospitalar 

19/11/2018 

Davidson Rogério 

de Medeiros 

Florentino – 

Chefe da Divisão 

de Logística e 

Infraestrutura 

Hospitalar 

19/11/2018 
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Missão do HUOL 

“Promover de forma integrada o ensino, a pesquisa, a extensão e a assistência no âmbito das ciências da saúde e correlatas, com qualidade, ética e 
sustentabilidade” 

 

1.0 – OBJETIVO 

Realizar o empréstimo (transferência momentânea) de equipamentos médico-hospitalares da Central de 

Equipamentos para outros setores. 

 

2.0 – APLICAÇÃO 

Central de Equipamentos 

 

3.0 – RESPONSABILIDADE e COMPETÊNCIA: 

Setor de Engenharia Clínica; Oficial de Manutenção em Equipamento Médico Hospitalar; Área 

Demandante. 

 

4.0 - MATERIAIS:  

Item Descrição Item Descrição 

01 Sistema MV 05  

02 Rádio 06  

03 Telefone 07  

04 Planilha da Engenharia Clínica 08  

 

5.0 – PROCEDIMENTO: 

Seq. Tarefas Agentes  Referências 
1 Abrir ordem de serviço de empréstimo via sistema MV; Área 

demandante 

 

2 Verificar disponibilidade do equipamento médico-

hospitalar; 

Oficial de 

Manutenção 

em 

Equipamento 

Médico 

Hospitalar 

 

3 Verificar se o equipamento está funcionando;  

4 Verificar se equipamento possui todas as peças e 

acessórios; 

 

5 Deslocar-se até o setor demandante, transportando o 

equipamento médico-hospitalar; 

 

6 Realizar o empréstimo do equipamento médico-

hospitalar; 

 

7 Encerrar ordem de serviço no MV;  

8 Registrar na planilha da Engenharia Clínica.  

 

6.0 – RISCOS  

Seq. Eventos Ação Corretiva 

1 Oficial de Manutenção em Equipamento Médico 

Hospitalar não atendeu à ordem de serviço 
Realizar solicitação por rádio ou telefone 

2 Equipamento médico-hospitalar indisponível Informar à área demandante a inexistência de 

equipamento médico-hospitalar disponível no 

momento 

3 Equipamento apresenta falha/defeito Executar POP 02 – Solicitar manutenção 

corretiva dos equipamentos médico-hospitalares 

sem comodato 

 ou 

Executar POP 03 – Solicitar manutenção 

corretiva dos equipamentos médico-hospitalares 

com comodato 
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Missão do HUOL 

“Promover de forma integrada o ensino, a pesquisa, a extensão e a assistência no âmbito das ciências da saúde e correlatas, com qualidade, ética e 
sustentabilidade” 

4 Equipamento com acessórios ou itens em falta  Não realizar o empréstimo caso os acessórios em 

falta sejam indispensáveis para funcionamento 

do equipamento 

 

7.0 - REFERÊNCIAS: 

 

• Regulamento da Gerência Administrativa – HUOL 
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APÊNDICE D: HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES REGULAMENTO 
DA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA , PROJETO DE ARRANJO FÍSICO E 
FLUXOS DE TRABALHO 

 
CAPÍTULO III 

 

DA DIVISÃO DE LOGÍSTICA E INFRAESTRUTURA HOSPITALAR 

 

 
Art.33. Finalidade 

 
 

Coordenar a implementação das políticas de gestão de infraestrutura física, 

equipamentos, hotelaria e abastecimento de insumos, buscando a ampliação e 

qualificação do parque tecnológico e da confortabilidade hospitalar, bem como a 

incorporação de novas tecnologias e o uso racional de insumos. 

 
Art.34. Competências 

 
 

I. Gerenciar o parque de equipamentos médico–laboratoriais; 

II. Gerenciar a manutenção e os projetos físicos de edificação; 

III. Assegurar as condições de bem-estar e segurança dos usuários; 

IV. Indicar membros para compor as comissões de apoio técnico às 

licitações, quando solicitado; 

V. Controlar o abastecimento de materiais e insumos hospitalares; 

VI. Gerenciar pesquisas de preço para bens e serviços de sua 

responsabilidade; 

VII. Estabelecer normas técnicas e delegar poderes, no âmbito de suas 

competências; 

VIII. Acompanhar a incorporação e uso de novas tecnologias de equipamentos 

médico-hospitalares; 

IX. Incorporar e promover melhores práticas e normas operacionais no 

âmbito de suas competências de acordo com a Rede da EBSERH; 

X. Contribuir com a Gerência Administrativa e demais Divisões (da Gerência 

Administrativa) na realização de suas atribuições; 

XI. Contribuir com o processo de monitoramento e avaliação da EBSERH. 
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SEÇÃO I 

 
SETOR DE ENGENHARIA CLÍNICA 

 

Art. 35. Finalidade 

 
 

Gerenciar as atividades de aquisição, implantação e manutenção do 

parque tecnológico de equipamento médico-hospitalar. 

 
Art. 36. Competências 

 
 

I. Elaborar o Plano de Manutenção e subsidiar tecnicamente o processo de 

aquisição de equipamentos médico-hospitalares, laboratoriais e 

odontológicos; 

II. Subsidiar tecnicamente o processo de contratação e acompanhar a 

execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de 

equipamentos médico-hospitalares, laboratoriais e odontológicos; 

III. Acompanhar o recebimento e distribuição de equipamentos médico- 

hospitalares, laboratoriais e odontológicos entregues no hospital, bem 

como as instalações nas suas unidades; 

IV. Promover e apoiar programas de capacitação de recursos humanos na 

operação, uso racional e manutenção dos equipamentos médico- 

hospitalares, laboratoriais e odontológicos; 

V. Coordenar a política de avaliação e incorporação de tecnologias em 

saúde, no que se refere aos equipamentos médico-hospitalares, 

laboratoriais e odontológicos; 

VI. Subsidiar tecnicamente a elaboração dos projetos de arquitetura e 

engenharia no que se refere à instalação de equipamentos médico- 

hospitalares, laboratoriais e odontológicos no hospital; 
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SEÇÃO II 

 
SETOR DE INFRAESTRUTURA FÍSICA 

 
 

Art. 37. Finalidade 

 
 

Promover condições físicas e de infraestrutura, de acordo com as 

exigências da legislação sanitária e padrões normativos recomendados para o 

funcionamento de instituições de saúde e segurança patrimonial, buscando 

manter o funcionamento adequado de todos os serviços. 

 
Art. 38. Competências 

 
 

I. Elaborar e gerenciar os projetos físicos da edificação, com base em 

Plano Diretor Físico e Assistencial; 

II. Gerenciar a manutenção preditiva, preventiva e corretiva das 

instalações físicas, por meio de análise da situação, elaboração de 

proposta de intervenção e restauração das instalações; 

III. Executar, com equipe própria, ou coordenar a execução de atividades 

terceirizadas relativas aos serviços, projetos, obras prediais, 

equipamentos e instalações; 

IV. Executar ou coordenar o serviço terceirizado de limpeza da área 

externa e jardinagem; 

V. Executar ou coordenar o serviço terceirizado de segurança patrimonial 

e de vigilância; 

VI. Alimentar e manter atualizado o sistema de gerenciamento de 

manutenção predial, por meio das Ordens de Serviços previstas, em 

execução e realizadas; 

VII. Auxiliar a gestão do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços 

de Saúde; 

VIII. Gerenciar os contratos terceirizados de Infraestrutura Física; 

IX. Subsidiar a aquisição de materiais, peças e serviços necessários para 

a manutenção predial; 
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X. Auxiliar e subsidiar tecnicamente a política da promoção do uso 

racional de água, energia e gases medicinais. 

 
SEÇÃO III 

 
SETOR DE HOTELARIA HOSPITALAR 

 

Art. 39. Finalidade 

 
Proporcionar bem-estar, qualidade e segurança durante a permanência 

do usuário, com foco no atendimento humanizado dos serviços de higienização, 

nutrição, processamento de roupas e gerenciamento dos resíduos sólidos. 

 
Art. 40. Competências 

 
I. Coordenar e monitorar a execução das atividades desenvolvidas nos 

serviços de hotelaria, observando a qualidade da assistência prestada ao 

usuário no atendimento às legislações vigentes; 

II. Gerenciar os contratos terceirizados de Hotelaria Hospitalar; 

III. Subsidiar tecnicamente o processo de elaboração dos termos de 

referência dos serviços de sua competência, considerando o perfil 

assistencial da instituição; 

IV. Elaborar, acompanhar e avaliar as especificações de produtos e bens 

para aquisição e consumo, de sua competência; 

V. Gerenciar os serviços de controle de vetores e a limpeza de caixas 

d’água; 

VI. Monitorar o controle de consumo e custos das atividades de hotelaria; 

VII. Subsidiar tecnicamente a elaboração das rotinas e procedimentos 

operacionais; 

VIII. Manter interfaces da hotelaria com os demais setores e serviços 

prestados; 

IX. Orientar os prepostos dos contratos de empresas especializadas em 

serviços terceirizados quanto ao cumprimento das normas institucionais, 

cláusulas contratuais e operacionalidade dos serviços sob coordenação 

da hotelaria; 

X. Apoiar os programas de humanização. 
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SEÇÃO IV 

 
SETOR DE SUPRIMENTOS 

 
 

Art. 41. Finalidade 

 
 

Gerenciar os insumos de forma racional, proporcionando o atendimento 

dos pacientes e o pleno funcionamento do hospital. 

 
Art. 42. Competências 

 

 
I. Elaborar programação de aquisições necessárias para manutenção de 

estoques, apoiada em rotina informatizada de reposição de materiais em 

ponto de pedido; 

II. Acompanhar e monitorar o cumprimento das ordens de fornecimento de 

medicamentos e insumos diversos; 

III. Realizar inventários periódicos; 

IV. Subsidiar tecnicamente o processo de adesão aos pregões centralizados 

ou de outros Órgãos Públicos Federais; 

V. Gerenciar a elaboração da lista de insumos necessários à incorporação 

de novas tecnologias em saúde, no que se refere aos insumos médico- 

hospitalares, apoio diagnóstico e administrativos; 

VI. Apoiar a implementação de protocolos clínicos e rotinas administrativas 

definidos no hospital; 

VII. Elaborar e/ou revisar, em consonância com a EBSERH sede, as planilhas 

de padronização dos insumos. 

 

 SUBSEÇÃO I 

 
UNIDADE DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO 

 

Art. 43. Finalidade 

 
 

Gerenciar o abastecimento de medicamento, material hospitalar, material 

químico e laboratorial utilizados nas dependências do hospital, contribuindo para 

o andamento das atividades desenvolvidas pelas áreas assistencial e 

acadêmica. 
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Art. 44. Competências 

 

I. Planejar a aquisição de medicamento, material hospitalar, material 

químico e laboratorial, elaborando programação de aquisições 

necessárias para manutenção de estoques, apoiada em rotina 

informatizada de reposição de materiais em ponto de pedido; 

II. Gerir o estoque de medicamento, material hospitalar, material químico 

e laboratorial, em consonância com a legislação sanitária; 

III. Controlar a solicitação, o armazenamento, a distribuição e utilização 

dos produtos classificados como OPMEs (Órteses, Próteses e 

Materiais Especiais); 

IV. Acompanhar o cumprimento das cláusulas previstas em edital e, em 

especial, o monitoramento do prazo de entrega dos insumos; 

V. Realizar, quadrimestralmente, inventários físicos de estoque; 

VI. Propor intervenções que impactem em redução de custo hospitalar; 

VII. Subsidiar tecnicamente a elaboração da lista de insumos necessários 

à incorporação de novas tecnologias em saúde, no que se refere aos 

insumos médico-hospitalares e de apoio diagnóstico; 

VIII. Elaborar ou revisar, em consonância com a EBSERH sede, as 

planilhas de padronização de medicamentos e produtos para saúde 

utilizados no hospital; 

IX. Subsidiar tecnicamente o processo de adesão aos pregões 

centralizados ou de outros Órgãos Públicos Federais. 
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CENTRAL DE EQUIPMANETOS WORKFLOW Gadelha   |   June 29, 2017

A

08 - VERIFICAR a 
disponibilidade e 

SOLICITAR ao setor de 
origem do EMH que 

abra ordem de serviço 

Necessidade do 
EMH 

Pertence a 
Central de 

Equipamentos?

Não

Sim

1 - ABRIR ordem 
de serviço de 

Emprestimo pelo 
sistema MV

2 - VERIFICAR 
disponibilidade do 
EMH na Central 

de Equipamentos

Sim
3 - EMPRESTAR 

EMH

15 - SOLIITAR aos 
setores devolução dos 

EMH sem uso

4 - RECEBER EMH 
e ASSINAR ordem 

de serviço
B

EMH não mais 
em uso

5 - ABRIR ordem 
de serviço de 

Devolução pelo 
sistema MV

6 - COLETAR 
EMH para Central 
de Equipamentos

09 - ABRIR ordem 
de serviço de 

Transporte pelo 
sistema MV

10 - COLETAR 
EMH

EMH disponível

14 - INFORMAR 
ao solicitante a 
inxistencia de 

EMH disponível

Não

11- ENTREGAR 
EMH e ASSINAR 
ordem de serviço

12 - TRANSPORTAR 
EMH

16 - COLETAR o 
EMH

7- ASSINAR 
odem de serviço 

de devolução

13 - RECEBER EMH e 
ASSINAR protocolo

Pertence a 
Central de 

Equipamentos?

Não

Sim

18- 
TRANSPORTAR o 
EMH para Setor 

de Origem

17- ENTREGAR 
EMH e ASSINAR 
ordem de serviço

19- RECEBER 
equipamentos e 

ASSINAR 
protocolo


