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RESUMO: Nas ultimas décadas, o avanço tecnológico na área médica ocorreu de forma rápida 

com os equipamentos cada vez mais sofisticados em busca de um diagnóstico mais rápido e com 

segurança para salvar vidas, porém o gerenciamento e o controle desses processos não 

acompanharam essa evolução na mesma proporção. O presente artigo tem como objetivo propor o 

desenvolvimento de um software de manutenção em conjunto com os alunos de banco de dados da 

Fatec Bauru. Esta ferramenta deve auxiliar os profissionais de engenharia clínica na gestão dos 

equipamentos   médicos  através  de  um  banco   de  dados  consistente,   com  o   cadastro   dos 

equipamentos,  controle  das  manutenções,  peças  utilizadas  e  os  custos  das  manutenções  para 

melhorar os aspectos administrativos e técnicos. O estudo foi baseado em informações da agência 

nacional de vigilância sanitária (ANVISA) através da RDC n 02 de 25janeiro 2010 que define 

equipamentos médicos, além de estudos literários, citando o cenário atual, a complexidade para a 

construção de um hospital e para equipá-lo, demonstrando o potencial de investimento em 

equipamentos médicos e o déficit de profissionais para gerenciar esse processo. Conclui-se que o 

setor de engenharia clínica, para a gestão dos equipamentos médicos, é primordial para 

proporcionar investimento com qualidade e segurança e através da informatização do setor 

acarretando uma melhora da organização, controle e rastreabilidade, de modo a   promover uma 

melhora da relação custo x benefício dos equipamentos para a administração hospitalar. 
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ABSTRACT: In the last decades, technological advancement in the medical field quickly occurred 

with the increasingly sophisticated equipment in search of a diagnosis more quickly and safe ly to 

save lives, but respectively the management and control of these processes have not adapted to this 

evolution in the same proportion. This article aims to propose the development of a maintenance 

software in conjunction with students of Fatec Bauru database as a tool to assist the professional 

engineering practice in the management of medical equipment through a consistent database, with 

the registration of equipment, control of maintenance, parts used and the cost of maintenance to 

improve the administrative and technical aspects. The study was based on information from the 

national health surveillance agency (ANVISA) through the RDC n 02 of January 25, 2010 that 

defines medical equipment, in addition to literary studies, citing the current scenario,the 

complexity for  the construction of a hospital and  to  equip  it,  demonstrating  the potential of 

investment in medical equipment and the shortfall of professionals to manage this process.  It  is  

concluded  that  the  clinical  engineering  sector  for  the  management  of  medical equipment is 

crucial to provide investment with quality and safety and through the computerisation of the sector 

will cause an improvement of the organisation, control and traceability promoting an improvement 

in cost x benefit ratio of equipment to the hospital administration. 
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RESUMEN: En las últimas décadas, avance tecnológico  en el campo  médico  rápidamente se 

produjo con el equipo cada vez más sofisticado en busca de un diagnóstico más rápidamente y con 

seguridad salvar vidas, pero respectivamente el manejo  y control de estos procesos no se han 

adaptado a esta evolución en la misma proporción. Este artículo pretende proponer el desarrollo de 

uma software de mantenimiento en conjunto con los estudiantes de base de datos de Fatec Bauru 

como una herramienta para asistir a la práctica profesional de la ingeniería en el manejo de equipos 

médicos a través de una  base de datos consistente,  con la  inscripción de equipos,  control de 

mantenimiento, piezas usadas y los costos de mantenimiento para mejorar los aspectos 

administrativos  y técnicos.  El estudio  se  basó  en  la  información  de  la  Agencia de  vigilancia 

sanitaria nacional (ANVISA) a través de la n RDC 02 del 25 de enero de 2010 que define los 

equipos  médicos, además de los estudios literários, citando el escenario actual, la complejidad para 

la construcción de un hospital y equiparlo, demostrando el potencial de inversión en equipos 

médicos y el déficit de profesionales para gestionar este proceso. Se concluye que el sector de la 

ingeniería clínico para el manejo de equipos médicos es crucial para proporcionar inversión con 

calidad y seguridad y a través de la informatización del sector provocará una mejora de la 

organización, control y trazabilidad promoviendo un mejoramiento en costo x beneficio de equipo 

para la administración del hospital. 
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INTRODUÇÃO 
 

Através do rápido crescimento da tecnologia empregada nos hospitais, com 

investimentos no parque de equipamentos médicos hospitalares (EMH) e infraestrutura, o setor de 

engenharia clínica se torna estratégico dentro das instituições, necessitando de funcionários cada 

vez mais capacitados e eficientes ferramentas de gestão para acompanhar e adequar às crescentes 

mudanças. 
 

A engenharia clínica assume um papel importante nos hospitais com o gerenciamento 

das manutenções corretivas, preventivas, calibrações e segurança elétrica com o intuito de aumentar 

a vida útil dos EMH, permitindo a incorporação de novas tecnologias proporcionando qualidade ao 

atendimento e redução dos custos hospitalares. Utilizando dados da Associação Brasileira de 

Engenharia de Produção (ABEPRO), através do artigo Gestão de Manutenção Hospitalar, o setor de 

manutenção hospitalar, junto com os setores de siderurgia/mineração, é considerado um dos setores 

que apresentam os mais elevados custos, da ordem de 5% a 10% do faturamento em hospitais 

particulares. Esses dados mostram a complexidade da gestão e a necessidade de um software de 

cadastro e manutenção para melhor auxiliar os profissionais da área. 

Em razão da necessidade de garantir um melhor gerenciamento do processo de 

manutenção, o investimento em informatização é de extrema importância para os profissionais de 

engenharia clínica, para um controle mais efetivo das atividades desenvolvidas, assim como para 

formação  de um banco  de dados com informações relevantes dos equipamentos médicos. São 

informações  sobre  histórico  das  manutenções  corretivas,  preventivas,  calibração  e  segurança 

elétrica de acordo com a particularidade de cada equipamento, que podem fornecer subsídio para 

aplicação de recursos pela instituição de saúde, depreciação, baixa patrimonial e incorporação de 

novas tecnologias. 

As  dificuldades  relacionadas  para  o  gerenciamento  dos  EMH  nos  hospitais  abrem 

espaço para a divulgação do profissional tecnólogo em Sistemas Biomédicos, função existente no 

Brasil desde 1994 e que reúne as características de gerenciar, incorporar, planejar e aperfeiçoar o 

uso desses equipamentos com qualidade e segurança. 

O presente trabalho tem como objetivo propor o desenvolvimento de um software de 

cadastro e manutenção de equipamento médico hospitalar em conjunto com os alunos do curso de 

banco de dados da Fatec Bauru. Este software trata-se de uma ferramenta para auxiliar a gestão de 

manutenção de EMH e que irá oferecer controle, dinamismo e histórico dos equipamentos para o 

grupo de manutenção e a administração hospitalar. Assim, pode-se conhecer os EMH de acordo 

com  suas  particularidades  e  demonstrar  o  seu  potencial  no  mercado  mundial  e  nacional, 

promovendo  a discussão  da  importância do  profissional tecnólogo  em sistemas biomédicos no 

gerenciamento desses serviços. Na revisão de literatura são abordados os temas EMH e engenharia 



clínica e na metodologia são definidos parâmetros e requisitos para o desenvolvimento do software, 

apresentando sua modelagem e programação, de forma simplificada e objetiva. 

 
 
 

EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES 
 

Utilizando  a  denominação  da  Agência Nacional  de  Vigilância  Sanitária (ANVISA, 
 

2010) através da RDC n° 02 de 25 de janeiro de 2010 seção III, EMH é o conjunto de aparelhos e 

máquinas, suas partes e acessórios utilizados por um estabelecimento de saúde onde são 

desenvolvidas  ações  de  diagnose,  terapia  e  monitoramento.  São  subdivididos  nas  seguintes 

categorias: 
 

a) Mobiliário: camas, carros, mesas, estantes, poltronas, armários etc.; 
 

b) Eletromédicos: mesas cirúrgicas, camas de parto, bisturis elétricos, incubadoras para bebês, 

aparelhos de anestesia, ventiladores, monitores, eletrocardiógrafos, lâmpadas cirúrgicas, bombas de 

infusão, equipamentos para hemodiálise, endoscópios, aparelhos para tomografia computadorizada e 

para diagnóstico por ressonância magnética etc.; 

c) Instrumental cirúrgico: pinças, tesouras, fórceps, afastadores etc.; 
 

d) Equipamentos fisioterápicos: barras, andadores, aparelhos de ultrassom e de ondas curtas, 

turbilhão, banho de parafina etc.; 

e) Hotelaria: máquinas de lavar e centrifugadoras de roupas, calandras, esterilizadores etc.; 

f)  Radiologia: aparelhos de raios X (móvel, estacionário, telecomandado), mamógrafos, arcos 

cirúrgicos, para hemodinâmica, simuladores de radioterapia e braquiterapia, acessórios: protetores 

plumbíferos, chassis radiográficos, processadores e identificadores de filmes, telas etc. 

g) materiais de consumo: filmes para raios X para uso médico e para uso odontológico, contrastes 

etc. 

h) Laboratório: contadores de células, equipamentos automáticos para exames clínicos, microscópios   

de   laboratório,   espectrômetros,   espectrofotômetros,   agitadores, câmaras climáticas, centrífugas, 

pipetas, etc. 

 
Segundo  Maldonado  (2009), o  mercado  mundial destes equipamentos em 2008  foi 

avaliado em US$ 210 bilhões. A distribuição percentual da composição do mercado mundial por 

tipo de equipamento pode ser observada Figura 1. 



 
 

 
 

Figura 1 – Distribuição do mercado mundial por classificação de EMHO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Maldonado (2009) 
 

 
 

Destaca-se a participação  dos materiais de consumo, com 22% do  mercado, e dos 

equipamentos ortopédicos e de diagnóstico por imagem, cada um com representatividade de 20 % 

no mercado mundial. Observa-se, portanto um mercado mundial que apesar de apresentar uma 

grande variedade de produtos a ele relacionados, é concentrado em segmentos específicos de alto 

conteúdo tecnológico, principalmente no que tange aos equipamentos ortopédicos e de diagnóstico 

por imagem. 

De acordo com  a  Associação  Brasileira  da  Indústria  de  Artigos  e  Equipamentos 

Médicos Odontológicos e Hospitalares e de Laboratórios (ABIMO, 2009), o setor de equipamento 

médico hospitalar e odontológico (EMHO) no Brasil teve um faturamento em 2008 de R$ 7,92 

bilhões com importações de R$1,16 bilhões e exportações de R$ 5,47 bilhões, sendo que 92,8% das 

empresas são controladas por capital nacional, 4,6% por capital estrangeiro e 2,6 por capital misto. 

Entre os compradores de EMHO, observa-se que o setor privado é o grande cliente do 

setor, o qual corresponde a 69,62% do total de compras do  setor, o público também tem boa 

representatividade com total de 19,41% das compras do setor conforme podemos visualizar através 

da Figura 2. 
 

Figura 2 – compradores do setor EMHO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Abimo (2009) 



ENGENHARIA CLÍNICA 
 
 
 

Histórico 
 

 
 

A engenharia  clínica  pode  ser  compreendida  a  partir  da  descrição  da  função  do 
 

profissional  que  a  exerce.  Conforme  definição  do  American  College  of  Clinical  Engineering 

(ACCE,   1992),  o   Engenheiro   Clínico   é  aquele  profissional  que  aplica  e  desenvolve  os 

conhecimentos de engenharia e práticas gerenciais às tecnologias de saúde, para proporcionar uma 

melhoria nos cuidados dispensados ao paciente. 

Iniciou-se em 10 de janeiro de 1942, na cidade de St. Louis, com a criação de um curso 

de manutenção de equipamentos médicos, com duração de 12 semanas, oferecido pelas forças 

armadas dos Estados Unidos. Este curso deu origem a uma escola de manutenção de equipamentos 

médicos do exército na cidade de Denver, Colorado e na ala de treinamento da força aérea na base 

aérea de Sheppard, Texas. Por volta da década de 70, houve nos Estados Unidos um alarde com a 

notícia divulgada pelo  cirurgião  Cari W. Walter, da  Harvard Medical School,  de que no  país 

estavam morrendo cerca de 3 pessoas por dia, ou 1200 por ano, devido a choques elétricos 

relacionados com equipamentos médicos (DALZIEL, 1972; FRIEDLANDER, 1971). 

Segundo  Gorgon (1990), na década de 70 Thomas Hargest, o  primeiro  engenheiro 

clínico certificado da história, e César Cáceres criaram o termo engenheiro clínico, para denominar 

o  engenheiro  responsável  pelo  gerenciamento  de  equipamentos  de  um  hospital,  através  de 

consertos,  treinamento  de  usuários,  verificação  da  segurança  e  desempenho,  e  especificações 

técnicas para aquisição. Assim, começou a se estabelecer a profissão de engenheiro clínico nos 

Estados Unidos, que foi o país berço da engenharia clínica mundial. 

Em 1989 o Ministério do Bem Estar e da Previdência Social estimou que de 20% a 40% 

dos equipamentos médicos no Brasil estavam desativados por falta de conserto, peças de reposição, 

suprimentos ou até instalação. Como o parque de equipamentos estava estimado em U$5 bilhões, 

isto representava um desperdício de mais de U$ 1 bilhão. Além disso, a manutenção dos me smos, 

quando era feita, ficava a cargo de fabricantes ou seus representantes que nem sempre eram bem 

intencionados.  Através  das  dificuldades  relacionadas  acima  a  engenharia  clínica  começa  a  se 

difundir entre 1993 e 1995 com a criação de cursos anuais de especialização financiado s pelo 

Ministério da Saúde, com carga horária de 1935 horas, sendo 620 de teoria e 1315 de prática. Esses 

cursos foram implantados nas universidades UNICAMP(Campinas-SP),  USP  (São  Paulo-SP), 

UFPA (João Pessoa-PB) e UFRS (Porto Alegre-RS) destinados a engenheiros elétricos que 

quisessem trabalhar em hospitais (WANG; CALIL, 1991). 



Área de atuação 
 

A engenharia clinica é um setor multidisciplinar que envolve em seu escopo de atuação 

profissional a busca pelo entendimento dos sistemas de comunicação, informatização e médicos. A 

atuação do tecnólogo em sistemas biomédicos/engenheiro clínico nos estabelecimentos assistências 

de saúde é de grande importância para o gerenciamento, treinamento, incorporação de tecnologia e 

suporte técnico a administração do estabelecimento para subsidiar a tomada de decisão com 

segurança e priorizando sempre o melhoramento da qualidade. 

A seguir alguns dos principais objetivos da engenharia clinica, que foram definidos por 
Antunes (2002); 
 

 

a) Aumentar o ciclo de vida dos equipamentos biomédicos; 
 

b) Incorporar novas tecnologias e melhorar continuamente o  arsenal tecnológico  de 

parque; 

c) Controlar  a  manutenção  dos  equipamentos,  estabelecendo  o  rigor  quanto  às 

corretivas,  preventivas  e  calibrações  em acordo  com  manual do  fabricante  e  as 

normas vigente; 

d) Garantir a integridade dos pacientes e operadores diante das falhas a partir de planos 

estratégicos e outras condições; 

e) Promover treinamentos e ações educativas quanto à operação e o cuidado correto dos 

equipamentos,  com  intuito  de  minimizar  o  mau  uso  dos  mesmos  garantindo  a 

segurança dos envolvidos. 

Tem  que  possuir  a  capacidade  de  se  relacionar  bem  diante  das  diversas  áreas 
 

envolvidas, conforme a Figura 3. 
 
 

Figura 3 - Relacionamento do setor de Engenharia Clínica 
 

 
 

Fonte: (BRONZINO, 1995, p. 56) 



Cenário atual do gerenciamento de EMH 
 

Segundo More (2012), o Brasil em 2012 possuía cerca 220 mil leitos distribuídos em 

mais  de  oito  mil  hospitais,  a  capital  paulista  concentra  25%  dos  estabelecimentos  de  saúde 

(hospitais,  clínicas  e  consultórios).  Em  comum  todos  eles  apresentam  a  mesma  nece ssidade: 

adequação de tecnologias e infraestrutura, sendo que o profissional que reúne essas habilidades é o 

engenheiro clínico havendo pouco mais de 300 profissionais. Deste contingente apenas 6% atua 

efetivamente em hospitais, com isso a carência constatada é de mais de mil profissionais para atuar 

no mercado nacional. Em uma avaliação simplificada é possível constatar o potencial promissor da 

área. 
 

Ainda de acordo com o autor, um hospital de média complexidade, com cerca de 400 

leitos, consome uma verba de cerca de R$ 100 milhões para ser construído. Para equipá-lo são 

necessários mais cerca de R$ 40 milhões, ou seja, é preciso contar com mão de obra preparada para 

gerenciar as verbas obtendo a melhor relação custo benefício. 

 
 
 
 

METODOLOGIA 
 

Através visitas realizadas em Estabelecimentos Assistenciais de Saúde (EAS) da região 

de Bauru e literária desenvolvida no ano de 2014, de como é realizado o controle dos EMH, foi 

possível perceber que muitas instituições não possuem o setor de engenharia clínica e inventário dos 

equipamentos. O controle da quantidade de equipamentos, das manutenções realizadas, da 

movimentação/empréstimo entre setores é feito em formulários de papel, o que torna o processo em 

burocrático e demorado, havendo ainda, o risco de perda de formulários pelos colaboradores das 

instituições. 

Com  o  intuito  de  promover  a  integração  entre  os  cursos,  este  trabalho  teve  a 

participação de Luiz Antônio Gonsales, Leonídio Quadros e Mario Alexandre Teixeira dos Santos 

alunos do curso de Tecnologia em Banco de Dados da Fatec Bauru. Os conhecimentos do curso de 

Tecnologia em Sistemas Biomédicos foram utilizados para identificar as necessidades de gestão dos 

equipamentos e, do curso de Banco de Dados, para a modelagem e programação do software. 

A proposta deste trabalho é o desenvolvimento de software de cadastro e manutenção de 

EMH, para minimizar as dificuldades relacionadas acima e fornecer informações relevantes dos 

equipamentos para as instituições como o cadastro de equipamentos (inventário digital) e 

clientes/fornecedores,  a geração  e encerramento de ordens de serviço  (OS), os custos de hora 

técnica/peça e consultas de todas as informações armazenadas. O uso efetivo do software permitirá 



rastreabilidade e controle dos equipamentos, redução dos custos, tempo de equipamento parado e 

servirão de base para depreciação e a incorporação de novas tecnologias. 

O presente software será de propriedade da Faculdade de Tecnologia de Bauru (FATEC 

BAURU), para ser utilizado em EAS conveniados com a faculdade que oferecem oportunidade de 

estágio para os alunos, será definido um local para implantação de um computador como servidor e 

escolha de um provedor, onde os alunos dos cursos de Sistemas Biomédicos e Banco de Dados 

executaram a manutenção e atualização do programa. 

Para acessar o sistema de manutenção e cadastramento de equipamento as unidades 

conveniadas com a faculdade através de um estagiário Tecnólogo em Sistemas Biomédicos digitará o 

seguinte endereço de internet: http://www.sistemademanutencaofatecbauru.edu.br, e possuirá acesso 

aos campos: cadastro, consulta, geração /encerramento da Os , essas informações caso a instituição 

possua ou não o setor de engenharia clinica informatizado, servirão de base para implantação desse 

conceito, ajudaram a divulgar a importância dá informatização nos processos gerenciais e a faculdade 

na formação de profissionais. Todas as informações coletadas nos EAS serão armazenadas pelo 

servidor da faculdade através da web, lembrando que qualquer manutenção e atualização só poderão 

ser executadas pelos alunos de Bancos de Dados e Sistemas Biomédicos. 

Em caso da instituição romper o convênio de estágio com a faculdade o seu cadastro, 

ficará como inativo no software e bloqueado o usuário. 

Além das etapas de pesquisas em EAS  e  literárias,  foram descritos os  parâmetros 

necessários na construção do software, a definição dos relacionamentos (modelagem) e a 

programação. 

 
 

Parâmetros para o software 
 

Para melhorar o controle gerencial dos equipamentos e armazenar as informações com 

mais segurança, o sistema de manutenção deve permitir, basicamente, a inserção dos seguintes 

parâmetros: 

a) Cadastramento/geração de código/pesquisa para o equipamento: este campo tem 

papel fundamental na vida do EMHO dentro da EAS, incluindo itens como nome do equipamento, 

número de série, data da aquisição, valor da aquisição, nota fiscal, marca, modelo, local de 

instalação/setor/centro  de custo,  acessórios,  patrimônio,  tensão  elétrica,  potência e empresa ou 

representante que o vendeu, estas informações servem como um inventário digital que fornecerá um 

código para o equipamento semelhante a um RG. 

b) Cadastramento e pesquisa de clientes/empresa/fornecedor: campo que fornecerá 

dados  como  CNPJ/CPF,  inscrição  estadual,  endereço,  CEP,  bairro,  município,  estado,  nome 

http://www.sistema/


fantasia, telefones, cliente ativo ou inativo, após a coleta dos dados pelo sistema será gerado um 

código para cada cliente, formando um banco de dados seguro de fornecedores. 

c) Geração da OS: este campo pode ser gerado pelos setores do hospital/cliente ou 

pela engenharia clinica, fornecendo informações pertinentes para manutenção, pois servirá de base 

para avaliação do EMHO, como, data da geração da OS, numero da OS, nome do funcionário, 

horário, setor/centro de custo, código do equipamento ou patrimônio, prioridade do atendimento, 

tipo  de manutenção  (corretiva, preventiva, calibração, segurança elétrica), descrição  do  defeito 

apresentando pelo equipamento e observações. 

d) Avaliação/encerramento e pesquisa da OS: campo que fornecerá itens como data 

do recebimento do equipamento pela engenharia clinica, defeito verificado, datas das manutenções 

realizadas pela equipe técnica,  quantidade de horas gastas,  valor  da hora técnica,  responsável 

técnico pela avaliação/conserto, peças utilizadas, valor das peças, serviço executado, observações 

(aguarda peça, sem conserto, desgaste normal, mau uso, manutenção externa ou informações que o 

técnico julgar necessária). 

 
 

Definição dos relacionamentos 
 

O sistema de manutenção foi elaborado para seguir o seguinte nível de relacionamento 

entre o perfil de administrador, usuário e as permissões pertinentes a cada um, conforme descrito a 

seguir: 
 

a) Administrador:  a  este  perfil  caberá  o  cadastramento  de  usuários  e  o  limite 

permissível  a  cada  um  de  acordo  com  as  regras  de  cada  EAS.  Serão  necessárias  para  o 

cadastramento do funcionário as seguintes informações de nome, função, matrícula, CPF, setor, 

sendo liberado como cadastro ativo, caso venha a se desligar da instituição o cadastro ficará como 

inativo. 
 

b) Usuário (cliente/setor/unidade): este tipo de perfil poderá ser delimitado de acordo 

com a instituição a um funcionário responsável em especifico para solicitar um chamado/OS de 

manutenção e seu acompanhamento perante as avaliações realizadas pela engenharia clinica. 

c) Usuário (Engenharia Clínica): este perfil poderá efetuar o cadastro de clientes, 

cadastro de equipamento, abertura de chamado/OS, preenchimento da OS e seu respectivo 

encerramento, incluir a descrição item/peças de estoque e seu valor. 

Conforme a descrição das informações acima, pode-se visualizar a figura 4 que contém 
 

a  modelagem do software, através da programação PHP
3
: 

 

 
 
 
 

3  
PHP é uma linguagem de programação, cuja sigla origina-se de Personal Home Page, hoje utilizada para o termo 

Hypertext Preprocessor. 



Figura 4 – Modelagem do Software 
 

 
 

Fonte: Arquivo Pessoal 
 
 
 

 

Programação do Software 
 

A plataforma escolhida para o desenvolvimento do software foi a PHP, que é uma 

linguagem server-side para internet que possui compatibilidade com diversos sistemas operacionais 

como Windows, Linux, Unix, entre outros, além de ser gratuita (ARAÚJO, 2009). 

Ainda de acordo com o autor, o software em PHP apresenta grandes benefícios como a 

robustez e velocidade, códigos e bibliotecas de desenvolvimento que auxiliam a criação de 

programas, suas atualizações são fáceis de manipular pelos profissionais de banco de dados, apenas 

é necessário á transferência de arquivos entre os servidores de desenvolvimento e produção que são 

manobras simples, fáceis, rápidas e sem a necessidade de parar o servidor web para realizar a 

atualização do seu site ou sistema. 

Através da utilização de computação nas nuvens, o PHP possui um armazenamento de 

dados eficaz e que poderão  ser acessados de qualquer  lugar do  mundo, a qualquer  hora, não 

havendo necessidade de instalação de programas ou de armazenar dados em um computador fixo. 

São exemplos de sites que utilizam o PHP, o Facebook, a Wikipédia e o Wordpress. 



 
 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Através da elaboração dos parâmteros para o software e da modelagem desenvolvida 

para a linguagem PHP, obteve-se como resultados as respectivas telas de inicialização, cadastro de 

equipamentos,  clientes/fornecedores  e  usuários,  solicitação  de  serviço/OS,  demonstradas  nas 

Figuras 5, 6, 7 e 8. 
 

Figura 5 - Tela de Inicialização 

 

Fonte: Arquivo Pessoal 
 
 

 
Figura 6 - Tela para cadastro de equipamento 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Fonte: Arquivo Pessoal 



 
 

 
 

Figura 7 – Tela para cadastro de Clientes/Fornecedores 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Arquivo Pessoal 
 
 
 
 
 

Figura 8 – Tela do usuário do sistema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Arquivo Pessoal 



 
 

Figura 9: Tela de solicitação de serviço/Os 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Arquivo Pessoal 
 
 
 
 

Analisando as imagens exibidas das telas do software, percebe-se que a Figura 6 fornece 

a tela para cadastramento individual de equipamento que consta as seguintes informações: nome, 

modelo, data de aquisição, valor, formando um inventário digital que é o ponto de partida para 

conhecer o seu parque tecnológico e subsidiar a gestão do grupo de manutenção, conforme citação 

de Antunes (2002) afirmando que entre as principais funções da engenharia clínica, estão controlar 

e incorporar tecnologias visando à segurança para o operador do equipamento e paciente. 

Na Figura 7 observa-se o cadastro de clientes/fornecedores, que fornecerá acesso rápido 

para reposição de peças, suprimentos e aquisição de equipamentos diminuindo o tempo de procura 

dos profissionais em agendas e listas telefônicas. 

A Figura 8 traz a tela de usuário que possui perfil para cliente e manutenção com os 

seguintes dados: nome, CPF, matrícula, função e setor, que serão cadastrados pelo administrador do 

sistema de acordo com a indicação da instituição restringindo a utilização do software apenas a 

funcionários responsáveis, evitando  que os equipamentos sejam enviados para manutenção  por 

qualquer funcionário sem a anuência do responsável do setor, pois dependendo da criticidade do 



EMH é necessário o bloqueio da agenda de exames com certa antecedência, para evitar transtorno 

para os pacientes. 

A tela, representada na Figura 9 permite realizar a solicitação de serviço/OS, com dados 

importantes, como o funcionário que a solicitou, a matrícula, o setor, a data e o defeito apresentado 

pelo equipamento, fornecendo informações para a avaliação do setor técnico responsável. 

 
 
 

 

CONCLUSÃO 
 

A pesquisa confirma o potencial de mercado dos EMH e a importância da engenharia 

clínica no gerenciamento destes equipamentos nos EAS, visando qualidade da manutenção com 

segurança para o paciente e operador, diminuição do tempo de equipamento parado e a longevidade 

do mesmo dentro da instituição. O software de cadastro e manutenção de equipamento médico e 

hospitalar vem como uma ferramenta para auxiliar a engenharia clinica na gestão , dinamizando as 

ordens de serviço, manutenções, controle de custos, formando um banco de dados consistente dos 

equipamentos da instituição. Esta informatização dos processos gerenciais implicará na redução dos 

custos de manutenção, servirá de base para o complexo processo de baixa patrimonial com dados 

consistentes da tecnologia que se deseja encerrar o ciclo. 

Salientando que o software de manutenção não é a solução de todos os problemas da 

engenharia clínica e sim uma ferramenta para auxiliar a equipe, sendo necessários funcionários 

qualificados para acompanhar o avanço tecnológico. 

O presente trabalho demonstra a importância do Tecnólogo em Sistemas Biomédicos 

que reúne características, como gerenciar, incorporar tecnologia ao EAS, treinar equipes, subsidiar 

decisões administrativas, como a compra ou troca de equipamentos. Mostra-se um profissional 

gabaritado para as dificuldades que a gestão hospitalar apresenta com recursos escassos, a 

necessidade de buscar a melhora dos processos de manutenção, de forma a investir em tecnologia 

de  qualidade  com  segurança,  proporcionado  equipamentos  confiáveis  para  os  operadores  e 

pacientes, diminuindo os custos para a administração hospitalar. 
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