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RESUMO 
 

Em busca de melhoria no sistema de produção na prestação de serviços, surgem 

alternativas que podem ser tratadas para manter e elevar os requisitos mínimos exigidos 

pelos clientes. A prestação de serviços oferecida por um estabelecimento de assistência a 

saúde passa por procedimentos, regulamentos e leis específicas. Para que o fluxo de 

serviços nesses ambientes seja satisfatório, a equipe de manutenção deve atuar de modo a 

disponibilizar os equipamentos utilizados em tratamentos e diagnósticos. Os impactos 

sofridos pelo funcionamento irregular ou pelo não funcionamento dos equipamentos 

podem apontar para um diagnóstico falho e, como consequência, um tratamento 

inapropriado. Com isso a manutenção deve atuar preventivamente visando aumentar a 

disponibilidade, confiabilidade e vida útil dos equipamentos. Este trabalho busca uma 

proposta de auxílio na gestão da manutenção utilizando conceitos de manuteção, apoio a 

decisão multicritério e Engenharia Clínica para a formulação de um modelo multicritério 

de apoio a decisão com o objetivo de abordar critérios envolvidos e, assim, propor 

possíveis alternativas para decisão do problema. São discutidas as etapas de elaboração do 

modelo, assim como os procedimentos para sua aplicação. O modelo proposto baseia-se no 

método PROMETHÉE II, uma abordagem de sobreclassificação, que busca um 

ordenamento de alternativas possíveis ao problema de decisão baseado em critérios 

definindo uma priorização de equipamentos na realização da manutenção preventiva.  

 

Palavras-chave: Prestação de serviços, manutenção, multicritério, PROMETHÉE II. 
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ABSTRACT 

 

To improve the production system of services, alternatives appear that can be 

treated to keep and to raise the minimum requirements demanded by the customers. The 

services offered by a ealth assistance establishment needs for procedures, regulations and 

specific laws. In order to satisfactory services, the maintenance team must act in offer the 

equipment used in treatments and diagnostic. The impacts from not functioning or the 

irregular functioning may result in a defective diagnosis and, consequently, a defective 

treatment. Because of this, the maintenance sect must act preventively aiming to increase 

the availability, trustworthiness and useful life of the equipment. This work searchs a 

proposal of aid in the management of the maintenance using manuteção concepts, support 

the decision multicriterion and clinical engineering for the formularization of a model 

multicriterion of support the decision with the objective to approach criteria involved e, 

thus, to consider possible alternatives for decision of the problem. This work considers a 

multicriterion model to support the decision, based on multicriterion decision system and 

clinical engineering in order to consider alternatives to solve the problem. The stages of 

elaboration of the model are discussed, as well as the procedures for its application. The 

considered model is based on method PROMETHÉE II, a classification system, that 

searchs a order of possible alternatives to the problem of decision based on criteria 

defining a priority of equipment in the accomplishment of the preventive maintenance. 

 

 
Keywords: Services, maintenance, multicriterion, PROMETHÉE II. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

Mudanças nas relações sociais, políticas, econômicas e tecnológicas em todo o 

mundo afetam a atuação de empresas para acompanhar o desenvolvimento dos mercados 

competitivos, obrigando a adequação dos sistemas produtivos ao mercado de forma 

responsiva, com qualidade, eficiência e relacionamento. Os conceitos oriundos do 

surgimento das primeiras indústrias mecanizadas, como produtividade, competitividade, 

qualidade, foram de grande importância para a percepção de se manter padrões dos bens e 

serviços produzidos. Nessa busca desses padrões de qualidade, investimentos na 

manutenção de equipamentos e máquinas de produção são exigidos para alcançar a 

disponibilidade esperada e, conseqüentemente oferecer retorno (MIRSHAWKA & 

OLMEDO, 1993). A área da manutenção responde por uma quantia significativa dos 

custos operacionais totais de um estabelecimento, algo em torno de 35% podendo 

aumentar muito mais em caso de falha do componente (TESDAHL & TOMLINGSON, 

1997). 

Novas tecnologias, as pesquisas acadêmicas, descobertas de novas técnicas e os 

experimentos científicos contribuíram e contribuem muito para o crescente 

desenvolvimento tecnológico, com componentes e sistemas cada vez mais precisos. 

Levando em consideração esse contexto é que se observa a mudança no papel estratégico 

desempenhado pela área de manutenção dos ativos de produção, seja de bens ou de 

serviços, a fim de mantê-los em níveis de performance desejados, seja na indústria, saúde, 

telecomunicações, aviação ou informática.   

Na área de saúde, particularmente, não se admite defeitos, resultados distorcidos, 

falta de credibilidade, baixa confiabilidade e falhas. Esses podem ser considerados tão 

prejudiciais à saúde de um paciente (até mesmo aos operadores dos equipamentos médico-

hospitalares nos estabelecimentos de assistência à saúde) quanto a própria doença que o fez 

procurar um tratamento especializado (HAYMAN, 2003). A evolução da tecnologia 

envolvendo equipamentos ligados a diagnósticos e tratamento de patologias e 

enfermidades está diretamente relacionada com um custo financeiro elevado, desde o 

momento da correta aquisição desses até suas manutenções diárias, preventivas e 

corretivas, pois se considera a necessidade de peças sobressalentes, ferramental adequado 

(esses últimos normalmente importados), equipe de pessoal qualificado e outros. 

Nessa crescente evolução de tecnologia, os projetos de equipamentos médicos 

devem considerar aspectos ergonômicos, segurança na operação e na manutenção, 
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mantenabilidade, terotecnologia, monitoramento de parâmetros físicos e químicos, redução 

de falhas humana, utilização de meios de emissão de alerta (alarmes e leds) e testes 

(COLLCUTT, 1992). O aumento do número de equipamentos vindos dessas novas 

tecnologias, normas de segurança e desempenho, a necessidade de prevenção de defeitos e 

falhas ou das conseqüências das falhas (WEAR, 1999; MOUBRAY, 1997; SMITH, 1993), 

da redução dos custos de manutenção e do aumento da disponibilidade e confiabilidade de 

equipamentos médico-hospitalares, exige uma gestão qualificada e especializada, 

justificando a aplicação de um plano de manutenções preventivas em ambientes médico-

hospitalares, que visam a interação entre custo, segurança, riscos e tempo de manutenção. 

 Buscando reduzir a falha na segurança elétrica dos equipamentos médicos, a 

Engenharia Clínica passou a atuar mais fortemente nos Estados Unidos por volta dos anos 

60 (DAIZIEL, 1972), quando as manutenções preventivas apenas abordavam inspeções e 

testes de segurança obedecendo intervalos máximos determinados pelo JCAH - Joint 

Commission on Acreditation of Hospitals, que em 1976 determina o prazo máximo entre 

manutenções de 6 meses (WU & SOUTHARD, 1992). Na década de 80 há uma mudança 

no JCAH, passando a JCAHO - Joint Commission on Acreditation of Hospital of 

Organizations. Esse em 1989 determina que a periodicidade das manutenções preventivas 

ficasse a cargo dos próprios estabelecimentos desde que não ultrapassassem 1 ano entre 

elas (BERNSTEIN, 1995).  

 No Brasil a Engenharia Clínica apareceu tardiamente, por volta da década de 80, 

quando condições de gerar e manter registros confiáveis do histórico do parque de 

equipamentos médico-hospitalares foi surgindo (WANG & CALIL, 1991). A limitação de 

recursos materiais, pessoais, culturais e financeiros, tem justificado a necessidade de 

promover um ranking na manutenção preventiva de equipamentos nos estabelecimentos 

assistênciais à saúde (CALIL & TEIXEIRA, 1998). Um sistema de informações eficiente 

deve ser utilizado para o registro e consulta do histórico dos equipamentos dentro da 

unidade, além de contar com a conscientização dos profissionais que estão ligados a cada 

um desses equipamentos para a correta utilização e manutenção desses ativos. 

 Atualmente as unidades de assistência a saúde são considerados um dos maiores 

absorvedores de tecnologias (KEIL, 2000), com elevados custos de implantação e 

manutenção por se tratar cada vez mais de automação e menor dependência humana no 

diagnóstico ou tratamento. Isso porém, gera uma dependência dos profissionais por 

resultados obtidos por essas tecnologias aplicadas aos equipamentos. 
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 Esse conjunto de fatores leva a um objetivo comum que está em oferecer uma 

credibilidade na resposta ao tratamento de uma patologia, que para isso deve possuir uma 

gestão que considere planos de manutenção preventiva, entre outros, capaz de encontrar 

garantir o bom funcionamento da unidade. O plano de manutenção preventiva considera 

alcançar alguns objetivos como: elevação da segurança para os pacientes e usuários; 

redução do downtime; elevação da vida útil do equipamento; buscar maior exatidão e 

precisão dos diagnósticos; redução dos custos e do tempo com manutenções corretivas 

(BRONZINO, 1992).  

 

1.1 Relevância do Estudo 

 

Mudanças de comportamento social, tecnológico, financeiro e regulatório exigem 

dos estabelecimentos que estratégias competitivas sejam alteradas ou até mesmo criadas 

para que sejam compridas as solicitações. Nesse contexto a manutenção tem uma posição 

de relevância para a garantia da disponibilidade e competitividade.  

A garantia do cumprimento de normas, leis e regulamentos ligados à área de saúde 

está cada vez mais solicitado, além disso, outros fatores estão sempre relacionados como 

redução de custos, elevação de confiabilidade, maior precisão de resultados, pessoal 

qualificado dentre outros.   

Este estudo busca contribuir para uma estruturação da área de manutenção 

juntamente com a administração para propor um modelo de apoio à decisão baseado nas 

preferências dos gestores-decisores e tentar reduzir as lacunas existentes nos métodos 

atuais.  

 

1.2 Objetivos 

 

Nesta seção serão apresentados os objetivos gerais e específicos deste estudo. 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

 O objetivo geral deste trabalho é o desenvolvimento de um modelo de apoio à 

decisão com fim de apontar uma priorização de equipamentos médicos na manutenção 

preventiva visando ampliar a disponibilidade, confiabilidade e reduzir custos. 
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1.2.2 Objetivo Específico 

 

Esse trabalho tem como objetivo específico descrever as etapas o processo de 

elaboração de um modelo de determinação de uma priorização de equipamentos na 

manutenção no contexto de serviços, especificamente em um Ambiente Assistencial à 

Saúde. Para a concepção do modelo se faz necessário identificar alternativas, levantar 

critérios específicos e avaliar a aplicação do modelo, assim como os resultados obtidos. 

 

1.3 Estrutura da dissertação 

 

Esta dissertação está dividida em cinco capítulos. 

O capitulo 1 apresenta uma visão geral sobre o avanço tecnológico no mundo e a 

importância de se buscar acompanhar tais desenvolvimentos e a repercussão na área de 

assistência à saúde.    

O capitulo 2 estabelece uma base conceitual dos assuntos tratados para o 

desenvolvimento do objetivo desse estudo, isto é, um modelo multicritério de apoio à 

decisão.  

O capitulo 3 descreve um histórico sobre a Engenharia Clínica, sua relevância para 

o desenvolvimento da assistência à saúde, os benefícios em se manter uma estrutura para 

as atividades de manutenção nesse ambiente, assim como as atividades de um profissional 

da área e, ainda, algumas classificações e indicadores de medição de desempenho. Nele 

ainda são abordados alguns métodos encontrados na literatura relacionados com a 

priorização de equipamentos na manutenção, baseados em diversos critérios.  

O capitulo 4 apresenta a proposta do modelo Multicritério de Apoio à Decisão para 

estabelecimento de uma priorização de equipamentos médicos-hospitalares na manutenção 

em Estabelecimentos Assistênciais à Saúde.   

O capitulo 5 mostra as expectativas e conclusões relacionadas com a proposta do 

modelo descrito no capitulo anterior e, ainda, demonstra o que pode ser objeto de estudos 

futuros.   
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2 BASE CONCEITUAL 

 

Neste capítulo serão abordadas definições, classificações e técnicas referentes à 

manutenção e ao Apoio à Decisão Multicritério.  

 

2.1  Manutenção 
 

A expressão manutenção tem origem no latin “manus tenere” e significa manter o 

que se tem.  O conceito de manutenção é bastante difundido e vários autores descrevem 

manutenção de maneiras diferentes, porém todas levam a um mesmo objetivo, “manter 

e/ou recolocar um equipamento ou instalação em um estado no qual possa desempenhar 

uma função requerida” (OLIVEIRA, 2003). 

“Todas as ações necessárias para conservar um item ou restaurá-lo a uma condição 

específica” (PATTON, 1983 e 1988). “A combinação de todas as ações técnicas e 

administrativas necessárias a manter ou recolocar um item em um estado no qual possa 

desempenhar uma função requerida” (ABNT, 1994). “O conjunto de ações que permite 

manter ou restabelecer um bem dentro de um estado específico para assegurar um serviço 

determinado” (MONCHY, 1989). “Ação de assegurar que os itens físicos continuem a 

fazer o que seus usuários querem que eles façam” (MOUBRAY, 1997). “Combinação de 

todas as ações técnicas, administrativas, e gerenciais realizadas durante o ciclo de vida de 

um item, destinadas a mantê-lo ou restaurá-lo a um estado no qual ele consiga 

desempenhar a sua função requerida” (BRISTISH STANDARD, 2001). “O total de 

atividades requeridas para conservar o sistema técnico ou restaurá-lo ao seu estado 

necessário ao cumprimento de sua função de produção” (GITS, 1992). Segundo a 

International Eletrotechnical Comission (IEC) a manutenção é a combinação de todas as 

ações técnicas e administrativas, incluindo supervisão, reposição de algum item ou 

restauração do mesmo para um estado no qual ele opere de acordo com a função requerida. 

Se tratando de manutenção, alguns aspectos estão diretamente relacionados: 

segurança, qualidade, custo e disponibilidade. A missão da manutenção está na 

maximização da disponibilidade a um melhor custo, mantendo a qualidade, segurança e 

respeitando normas e o meio ambiente (MIRSHAWKA & OLMEDO, 1993). Importante 

atentar para a diferença entre melhor custo e menor custo, onde o primeiro considera o 

melhor conjunto de ações que visam manter em funcionamento o sistema ou o 
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equipamento e o segundo tem sua relevância no menor valor de investimento, 

independente de qualidade. 

A manutenção, assim como diversas áreas, passou e passa por transformações que 

justificadas pelas mudanças de tecnologias, desenvolvimento de materiais e equipamentos 

cada vez mais sofisticados.  

A grande competição entre mercados globalizados vem requerer da função 

manutenção uma atenção especial nos sistemas produtivos. Os custos operacionais em que 

a manutenção está relacionada representam um dos grandes componentes de custos 

controláveis (FLEMING & FRANÇA, 1997). 

 

2.2 Evolução da Manutenção 
 

O termo manutenção tem sua origem na área militar durante a segunda guerra 

mundial, quando alemães passavam a pensar em confiabilidade como estudo da 

probabilidade de falha na concepção da fabricação de foguetes (COLLCUTT, 1992), 

passando a ser aplicada na indústria após a guerra.  

 A manutenção e o seu gerenciamento passaram por diversas transformações no 

decorrer da sua execução. Nas ultimas décadas, a presença da evolução da tecnologia, fez 

com que a manutenção não pudesse parar no tempo e foi evidente a busca por novos 

métodos e técnicas de gerenciamento (MOUBRAY, 1997). 

 Três gerações distintas foram observadas ao longo da história da manutenção, 

buscando novas abordagens sobre falhas e técnicas de manutenção (ARCURI FILHO, 

2005). Porém, uma quarta geração ainda é encontrada na literatura sendo caracterizada por 

uma visão mais holística dos recursos, que integrará todas ferramentas de projeto e de 

manutenção preconizando os seguintes aspectos (DUNN, 1998): 

• Uma abordagem formal para a taxa de risco tratando dos projetos de equipamentos 

e estratégias de manutenção; 

• Enfoque da integração entre as exigências funcionais, projeto dos equipamentos e 

da manutenção utilizando os princípios da Manutenção Centrada na Confiabilidade 

(MCC) e da Manutenção Produtiva Total (TPM); 

• Fatores humanos aplicados à operação e à manutenção do equipamento; 

• Intensificação do uso de tecnologias e sistemas de informação capaz de detectar, 

predizer e diagnosticar falhas nos equipamentos e sistemas produtivos. 
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2.2.1  Primeira Geração  
 

 Teve origem por volta do século XVI com a construção das primeiras máquinas 

têxteis (ARIZA, 1988) e se estendeu até a Segunda Guerra Mundial. Caracterizada por 

apresentar uma baixa tecnologia, indústrias pouco mecanizada, simplicidade dos 

equipamentos, facilidade de manutenção dos ativos, baixo volume de produção. 

A manutenção ocorria de forma elementar, sem planejamento, sempre buscando o 

reparo do equipamento após a ocorrência de uma falha, sendo caracterizada pela aplicação 

de manutenções corretivas. 

 

2.2.2  Segunda Geração  
 

 A segunda geração surgiu após a Segunda Guerra Mundial. O conceito de 

confiabilidade como estudo da probabilidade de ocorrência de falhas em projetos dos 

aviões alemães (RAMIREZ et al, 2002). Surge a idéia de produtividade e disponibilidade 

(MOUBRAY, 1997). O aumento da mecanização dos processos nas indústrias, a 

complexidade dos equipamentos e sistemas exigem da manutenção metodologias mais 

aprimoradas (LUCATELLI, 1998). 

  O aumento da disponibilidade, da confiabilidade e da produtividade passava 

a ser um objetivo competitivo. Nesse contexto falhas deveriam ser prevenidas surgindo o 

conceito de manutenção preventiva (MP), com substituição sistemática de itens baseados 

em intervalos ou ciclos predeterminados (LUCATELLI, 1998).  

 

2.2.3  Terceira Geração  
 

 Na década de 1970, surge à terceira geração da manutenção, oriunda da crescente 

mecanização e automação das indústrias. A disputa e a competitividade exigiam que falhas 

fossem cada vez mais afastadas e que a qualidade fizesse parte do sistema produtivo.  

 Três áreas principais podem ser classificadas pelas mudanças na concepção da 

manutenção devido às novas exigências do mercado e da globalização (DUNN, 1998): 

• A expectativa de crescimento da função manutenção; 

• Melhor entendimento das falhas; 

• Aumento de técnicas e gerenciamento da manutenção. 
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Nesse momento de crescimento de técnicas, tecnologias e globalização de 

mercados cada vez mais se busca a redução de custos operacionais e redução de perdas. 

Surge a técnica just in time que passa a fazer parte dos processos das indústrias, com a 

idéia de que baixos estoques devem ser mantidos. 

A terceira geração foi a mais marcante de todas, por abranger técnicas de 

monitoramento da condição (manutenção preditiva), utilização de ferramentas de auxílio à 

decisão e a análise de risco, métodos de análise dos modos de falha e seus efeitos (Failure 

Modes and Effects Analysis – FMEA) e sistemas especialistas, consideração de aspectos 

como confiabilidade e mantenabilidade em projetos, criação de grupos multidisciplinares 

(MOURAY, 1997). 

 

 

Figura 2.1 - Evolução da manutenção (MOUBRAY, 1997). 
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 2.3 A Função Manutenção  

 
 
Diante da disputa entre mercados nacionais e internacionais, manter a 

competitividade depende de vários fatores. Baixos custos operacionais e do produto, 

qualidade desejada pelo mercado consumidor, velocidade de processamento das mudanças 

no ambiente além de outros existentes.  

Devido as mudanças citadas, atualmente a função produção deixou de ser uma 

atividade suporte dentro do sistema produtivo assumindo uma posição estratégica. A 

garantia da disponibilidade do sistema produtivo, considerando equipamentos e 

instalações, faz parte da missão da função manutenção, oferecendo confiabilidade, 

segurança, preservando o meio ambiente a um custo competitivo). A função manutenção 

compreende atuar para oferecer uma maior disponibilidade a um melhor custo. Dentro das 

atividades da função manutenção, encontra-se: planejamento, programação e execução.  

 

2.4 Tipos de Manutenção 
  

2.4.1 Corretiva (MC) 
 
 “Manutenção efetuada após a ocorrência de uma falha destinada a recolocar um 

item em condições de executar uma função requirida” (BRITISH STANDARD EM 13306, 

2001). “Manutenção feita para restabelecer um sistema técnico, bem ou um serviço cujo 

desempenho tenha sofrido uma queda depois de ter saido de um estado específico” 

(RAMIREZ, CALDAS & SANTOS, 2002). 

A mais antiga de todas as manutenções e a mais utilizada em equipamentos e 

sistemas produtivos. É conhecida por ações reativas ou não planejadas necessárias para o 

restabelecimento do item (SMITH, 1993). Surgiu no início da primeira guerra mundial e 

alavancada pela Revolução Industrial de 1913 (TAVARES, 1996). Apresenta algumas 

vantagens como a não exigência de planejamento, mas tambem mostra algunas 

desvantagen, aliás muitas como: estoque de sobressalentes, muitas e longas paradas, custos 

elevados, perda de produção, impacto na imagem da empresa (GOUWS & GOUWS, 

1997).  
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2.4.2  Preventiva (MP) 
 
 Após a Segunda Guerra uma necessidade oferecer maior disponibilidade a um 

sistema produtivo foi cada vez mais demandada. Novas instalações, equipamentos e 

ferramentas solicitavam da equipe de manutenção assim como do sistema produtivo como 

um todo, uma adoção de manutenções preventivas, reduzindo paradas, oferecendo maior 

segurança, disponibilizando qualidade nos produtos ou serviços. 

 A estatística ganhou espaço na manutenção analisando o historico de falhas  

baseada na experiência dos mantenedores com o objetivo de avaliar o tempo de vida dos 

componentes. Intervalos de tempos fixos ou ciclos operação serviam de parâmetro de 

realização das manutenções preventiva (GERAGHETY, 1996). 

Alguns índices são utilizados no estudo para a implantação e realização da 

manutenção preventiva. O tempo médio entre falhas MTBF, do inglês Mean Time Between 

Failure, que analisa o histórico de manutenções corretivas para determinar a periodicidade 

de preventiva (CRUZ & PEREZ, 2001; TAVARES, 2001; XAVIER, 2000; DE ROCCO, 

1998; COHEN et al., 1995; MIRSHAWA, 1989). 

 De acordo com a ABNT, manutenção preventiva é definida como “manutenção 

efetuada em intervalos predeterminados, ou de acordo com critérios prescritos, destinados 

a reduzir a probabilidade de falha ou a degradação do funcionamento de um item” (ABNT, 

1994). 

Um dos primeiros passos para implantação de um programa de MP está no 

levantamento e cadastramento dos equipamentos do sistema produtivo, com informações 

de localização, identificação, quantidade de equipamentos semelhantes, regime de 

operação e tempo de utilização, histórico de manutenções anteriores. Alguns preparativos 

devem ser estabelecidos para o programa de manutenções preventivas (LUCATELLI, 

1998): 

• Manual de procedimentos como: inspeção visual, limpeza, lubrificação, testes 

funcionais e de segurança, ferramentas e material de consumo utilizado; 

• Programação de peças sobressalentes; 

• Freqüência de realização das inspeções; 

• Dimensionamento da equipe; 

• Manutenção de rotina; 

• Registro de atividades. 
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Os benefícios alcançados com a correta implantação de programas de manutenções 

preventivas podem oferecer ao sistema como um todo, como redução de estoques de 

sobressalentes, redução de falhas e paradas não programadas, redução de riscos de 

acidentes, aumento de confiabilidade, elevação de disponibilidade, ampliação da vida útil 

dos equipamentos, planejamento de atividades. 

Inicialmente esse tipo de manutenção pode ser vista como menos prática do ponto de 

vista financeiro, mas deve-se observar que o custo de parar o equipamento ou sistema em 

condições programadas pode ser bem mais vantajoso do que uma grande parada por falha 

ou baixa qualidade dos produtos ou serviços. Considerando que o objetivo desse estudo é 

tratar alguns aspectos relevantes da manutenção relacionados ao desempenho dos 

equipamentos e do sistema produtivo como um todo, deve-se ter em mente que os 

impactos sofridos por um programa de manutenção de má qualidade ou até mesmo por 

falta gerenciamento do programa pode levar um EAS a problemas de grande porte, onde 

muitos deles são prejudiciais aos usuários (pacientes e/ou operadores) e outros que não 

estão diretamente relacionados com a saúde ou o tratamento dos usuários (pacientes e/ou 

operadores), mas a imagem do EAS e consequentemente a prestação dos serviços em 

conformidade. 

Um modelo de gerenciamento de um parque tecnológico utilizado para a 

implementação de um programa de manutenção preventiva é descrito a seguir (HUGHES, 

1993):  

1. Defina a necessidade para um programa específico (necessidade de MP); 

2. Identifique os usuários chave e o pessoal que toma as decisões, e conquiste o 

seu apoio (sem apoio da administração do hospital, ou conscientização do corpo 

clinico, não será possível a implementação desse programa); 

3. Estabeleça um inventário (inicialmente um levantamento atual dos 

equipamentos e a situação em que se encontram); 

4. Identifique e estabeleça fontes para consulta; 

5. Estabeleça preços, termos e condições (analise financeira e temporal para a 

melhor maneira de implementar a MP); 

6. Gerencie, avalie e revise o programa (um processo dinâmico); 

7. Estabeleça controles para assegurar o sucesso (gerenciamento); 

8. Identifique e faça divulgação das reduções de custo e outros benefícios com o 

programa; 

9. Assuma a responsabilidade pelo gerenciamento da tecnologia.  
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2.4.3  Preditiva (MPd) 

 
Historicamente a manutenção corretiva foi destaque durante um longo período. 

Baixa complexidade, inicio de mecanização e automação, pouca competitividade, baixa 

qualidade de produtos e serviços eram tolerados. Surge a manutençao preventiva que 

permite paradas programadas para a realização de atividade de reparação e ajustes nos 

equipamentos. 

Nowlan e Heap desenvolveram estudos que constatou (GERAGHETY, 1996): 

• Revisões programadas têm pouco efeito na confiabilidade total de um equipamento 

complexo, a menos que exista um modo de falha dominante; 

• Existem muitos equipamentos, para os quais não há forma efetiva de manutenção 

programada. 

 

 Manutenção preditiva permite garantir uma qualidade de serviço desejada, com 

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

centralizados ou de amostragem para reduzir ao mínimo a manutençãos preventiva e 

diminuir a manutenção corretiva (ABNT, 1994). 

 Nesse contexto surge na década de 1980, a manutenção preditiva. Alavancada a 

evolução da informática o monitoramento das condições dos equipamentos e dos sistemas 

produtivos ficou mais evidente. O monitoramento de um do conjunto de atividades capaz 

de acompanhar os parâmetros de desempenho dos equipamentos de acordo com suas 

caracteristicas de projeto (XAVIER, 2000; BRANCO FILHO, 2000). Leitura de 

instrumentos do item, estudo de análise de vibrações, análise de óleo, estudo de 

superfícies, análises estruturais de peças, análise termográfica, inspeção por temorvisão são 

técnicas utilizadas pela manutenção preditiva (DUNN, 1997). 

Bastante difundida na Europa, a manutenção preditiva tem como objetivo se 

antecipar às falhas, através de analises dos defeitos que levam a deterioração precoce. Para 

essa antecipação, inspeções e diagnósticos são realizados baseados nas irregularidades 

encontradas, buscando identificar e quantificar a origem desses desvios dos padrões 

estabelecidos em projeto e apontar a gravidade do defeito localizado, sendo capaz de 

realizar uma programação para correção de tais irregularidades (NEPOMUCENO, 1989). 

Por meio dessa programação, é possível planejar para uma reparação em menor tempo de 

restabelecimento do sistema, elevar a vida útil dos equipamentos, reduzir intervenções, 
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reduzir custo com estoque de sobressalentes, aumentar a confiabilidade e manter a 

qualidade (MOBLEY, 1998; GOUWS & GOUWS, 1997).  

 Apesar de eficiente abordagem de manutenção, não é aplicável a todo item de um 

sistema, é necessário que o estudo seja aplicado em determinados problemas que possam 

ser obedecidos, por exemplo, a sua freqüência. O investimento inicial torna essa 

abordagem um pouco desfavorável, pois há uma necessidade de recursos materiais e de 

tecnologia caras para ser aplicada, além de um nível de qualificação e reciclagem constante 

da equipe de mantenedores. Em sistemas industriais complexos, esse tipo de monitoração 

das condições é possível em aproximadamente 20% dos modos de falhas existentes 

(MOUBRAY, 1998a).  

 

2.4.4  Outros Tipos de Classificação de Manutenção 
 

Outras abordagens sobre manutenção são propostas (BRITISH STANDARD EM 

13306, 2001): 

• Manutenção Remota (MR) – “manutenção realizada sem o acesso físico do 

executor da manutenção”;   

• Manutenção Adiada (MA) – “é uma manutenção corretiva que tem sua ação adiada 

por um certo período de tempo após a detecção de uma falha obedecendo a regras 

de manutenção previamente estabelecidas”; 

• Manutenção Imediata (MI) – “ é uma manutenção que deve ser executada 

imediatamente após a detecção de uma falha, com a finalidade de se evitar 

condições inaceitáveis”; 

• Manutenção On-Line (MOI) – “manutenção executada enquanto o item está em 

uso”;   

• Manutenção Local (ML) – “manutenção realizada no local de operação do item”;   

• Manutenção Do Operador (MOp) – “manutenção realizada pelo próprio operador 

ou usuário”. 

 

Alguns autores trazem alguns outros termos ligados à manutenção: 

• Manutenção de Melhorias – “consiste em levar em conta os fatores de 

confiabilidade, facilidade de manutenção e ergonomia ao se fazer projetos dos 

equipamentos” (RAMIREZ, CALDAS & SANTOS, 2002); 
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• Manutenção Proativa – “manutenção que ataca a raiz dos problemas, resolvendo-

os de modo definitivo. Analisando as causas da falha e não os efeitos” (RAMIREZ, 

CALDAS & SANTOS, 2002). 

 

2.5 Termos empregados na Manutenção 
 

Neste item alguns conceitos básicos da manutenção serão tratados promovendo 

uma contextualização com os termos utilizados nesse trabalho. Defeitos e falhas, inclusive 

classificação, serão descritos e diferenciados. Os modos e as causas das falhas, 

mantenabilidade, disponibilidade, confiabilidade também serão abordados, além do 

entendimento matemático desses últimos. Uma idéia sobre qualidade, técnicas de 

gerenciamento de manutenção (TPM e MCC) concluem esse tópico do trabalho. 

 

2.5.1 Defeito 

 

Quando um equipamento apresenta funcionamento irregular ou até mesmo fora das 

especificações para o qual foi concebido. Diferentemente de falha, o defeito não paralisa 

ou inutiliza o equipamento, ou seja, não deixa de desempenhar a função requerida, porém 

opera em condições inadequadas ou mesmo com restrições.   

 

2.5.2 Falha 

 

 Segundo o Internation Electrotechinical Commission, falha pode ser definida como 

a impossibilidade de um equipamento desempenhar a sua função (IEC 50 191, 1990).  

 Comumente uma interpretação incorreta é feita comparando-se uma falha a um 

erro. Um erro é a ocorrência de um desvio de um determinado valor nominal, mas que está 

no desvio aceitável (entre os limites inferior e superior) que o sistema permite operar.  
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Figura 2.2 - Representação da diferença entre falha e erro.  

 

2.5.2.1 Modos de falha 

   

Segundo o British Standard, modo de falha é o efeito pelo qual a falha é observada 

quando a mesma ocorre no equipamento (BS 5760-5, 1991). É a descrição da falha, como é 

observada, através de respostas de saída das funções solicitadas pelo sistema. Essa resposta 

é especificada como um valor nominal de referência e seus respectivos limites de 

tolerância, inferior e superior. Um dado desvio em relação ao valor referêncial, traduz a 

necessidade de restabelecer as condições de operação como uso de técnicas de 

manutenção.  

 Classificação dos modos de falhas (BLACHE & SHRISTAVA, 1994): 

• Falha intermitente - Aquelas que resultam na falta de funcionamento do 

equipamento durante um pequeno intervalo de tempo, podendo o equipamento 

retornar ao seu estado de operação imediatamente a ocorrência da falha. 

• Falha extendida - Aquelas que provocam a inoperância do equipamento, ou seja, o 

equipamento deixa de funcionar e somente retoma seu funcionamento após um 

reparo ou substituição de algum item ou componente (MC). Esta pode ser dividida 

em: 

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

Ainda podem ser classificadas em:  

Limite Superior 

Valor nominal 

Falha 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Tempo 

Desempenho 

Erro 
Limite Inferior 
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� Falha repentina – aquelas que não podem ser previstas em teste e 

inspeções;  

� Falha gradual – aquelas que podem ser previstas em testes e 

inspeções, sendo observado o desempenho dos equipamentos com 

relação aos seus parâmetros de projeto. 

o Falha parcial – que causam a perda parcial das funções do equipamento. 

Assim como as falhas completas, podem ser classificadas em:  

� Falha repentina – aquelas que não podem ser previstas em teste e 

inspeções;  

� Falha gradual – aquelas que podem ser previstas em testes e 

inspeções, sendo observado o desempenho dos equipamentos com 

relação aos seus parâmetros de projeto. 

 

 

 
Figura 2.3 - Representação da classificação das falhas (BLACHE & SHRISTAVA, 1994) 

 

 

2.5.2.2 Causas das Falhas 

 

 A causa da falha é a circunstância no uso ou no processo de fabricação de um 

equipamento ou sistema que acarreta em uma falha. O conhecimento das causas de falhas é 

FALHA 

FALHA 
INTERMITENTE 

FALHA 
EXTENDIDA 

FALHA COMPLETA FALHA PARCIAL 

FALHA 
REPENTINA 

FALHA GRADUAL FALHA 
REPENTINA 

FALHA GRADUAL 

FALHA 
CATASTRÓFICA 

FALHA 
DEGRADADA 
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de extrema importância na análise de falhas, pois através das análises dessas, outras falhas 

podem ser prevenidas. A seguir a classificação das falhas em função do ciclo de vida de 

um equipamento (IEC 50 191, 1990): 

• Falha de projeto – caracterizada por erros na elaboração de projetos de 

equipamentos. Para esse tipo de falha pode ser citado por exemplo o 

dimensionamento incorreto de uma bomba ou tubulação; 

• Falha de material – provocada pela falta de propriedades físicas, químicas e 

mecânicas necessárias para que o equipamento executar suas funções. O material 

foi selecionado de acordo com sua utilização, no entanto não suporta as condições 

de trabalho, por exemplo: o material quando aplicado no equipamento, reage 

quimicamente com alguns outros e altera as propriedades (oxidação); 

• Falha de fabricação – falta de conformidade no processo de fabricação do 

equipamento. Exemplo: dimensões não conforme com projeto; 

• Falha de sobrecarregamento – exposição do equipamento a condições acima da 

capacidade a qual foi projetado. Exemplo: funcionar o equipamento por um logo 

período quando o mesmo foi projetado para operar por um período limitado; 

• Falha de duração de tempo – devido a crescente probabilidade de falha ao longo do 

tempo. Exemplo: uma membrana utilizada como um diafragma ao longo do tempo 

perde a propriedade elástica deixando de desempenhar sua função requerida;  

• Falha de uso indevido – exposição do equipamento a condições para o qual o 

mesmo não foi projetado e uso incorreto. Exemplo: utilização de água quente em 

um equipamento que foi projetado para funcionar em temperatura ambiente. 

 

2.5.3 Disponibilidade 

 

 Um dos principais indicadores de desempenho da manutenção nos diversos setores 

da produção de bens e serviços. Conhecido por ser também um dos seis indicadores 

utilizados no mundo, denominados índices classe mundial (TAVARES, 2001).  

Alguns impactos são facilmente percebidos com o aumento da disponibilidade, 

entre eles: redução de paradas e consequentemente redução de custos; melhoria do 

atendimento à operação; redução do número de acidentes e falhas em diagnósticos entre 

outros. Um fator que pode ainda pode ser considerado na qualidade das atividades de 

manutenção consiste no aumento motivacional da equipe, percebido aos poucos à medida 
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que a manutenção corretiva deixa gradativamente de ser a principal manutenção, sendo 

utilizadas as políticas de manutenção pró-ativas (MP e MPd). A disponibilidade de um 

item está relacionada diretamente com a confiabilidade e a mantenabilidade de projeto e 

operação. Numericamente é definida pelo cálculo do tempo em que o equipamento está 

disponível com relação ao tempo total, conforme as equações abaixo (TAVARES, 2001).  

 A disponibilidade é dada pela equação abaixo: 

( ) ( )( )1== tXPtA                                                  (2.1) 

Onde: 

t = tempo; 

( )tX = estado do sistema (0 quando o sistema está inoperante e 1 quando em operação) 

 

De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 

disponibilidade é a “capacidade de um item estar em condições de executar certa função 

em um dado instante ou durante um intervalo de tempo determinado, levando-se em conta 

os aspectos combinados de sua confiabilidade, mantenabilidade e suporte de manutenção, 

supondo que os recursos externos requeridos estejam assegurados” (ABNT, 1994).  

 

2.5.4 Mantenabilidade 

 

Seu conceito teve origem a partir do inicio da Revolução Industrial, assim como o 

conceito de confiabilidade. Surgiu pela necessidade de se manter as máquinas em operação 

necessária para atender as exigências das transformações daquele momento. Seu contexto 

ganhou um maior espaço após a década de 1960 quando passou a ser um dos objetivos da 

área de desenvolvimento e projetos de concepção de equipamentos assim como da 

manutenção, em virtude do surgimento e desenvolvimento das novas e sofisticadas 

tecnologias. 

A mantenabilidade é parte de um produto projetado com determinada finalidade, 

que permite a realização satisfatória das suas funções durante a sua vida útil e a um custo 

mínimo (TAVARES, 1996). “Capacidade de um item ser mantido ou recolocado em 

condições de executar suas funções requeridas, sob condições de uso especificadas, quando 

a manutenção é executada sob condições determinadas e mediante procedimentos e meios 

prescritos” (ABNT, 1994). Uma característica do projeto e pode ser expressa em termos da 
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freqüência de manutenção, tempos de manutenção, horas envolvidas na atividade e custo 

de manutenção (SANTOS, 2001).   

Mantenabilidade, inicialmente, apenas constava na execução de atividades de 

manutenção um determinado período em operação do item. Ao longo do tempo a 

necessidade de agregar algo mais a mantenabilidade, fez surgir e desenvolver uma gama de 

regras e linhas de ação com intuito de facilitar a manutenção de determinado item na 

execução de determinada função. Acessibilidade, permutabilidade, modularização, criação 

de utilização de indicadores algumas dessas regras e ações adotadas pela mantenabilidade, 

melhorando significativamente o desempenho do equipamento, consequentemente 

melhorando o desempenho do sistema produtivo (NEPOMUCENO, 1989). 

A mantenabilidade é dada pela seguinte expressão: 

( ) ( )tTPtM ≤=                                                 (2.2) 

Onde:  

t = tempo 

 

2.5.5 Confiabilidade 

 

  Na etapa de projeto de concepção de determinado item, vários parâmetros devem 

ser observados e considerados visando obter um nível aceitável de confiabilidade, 

mantendo o item em operação executando as funções requeridas. Diversas fontes de 

incerteza fazem parte do estudo e são tratadas com o uso de técnicas probabilísticas para 

uma avaliação quantitativa da confiabilidade (CAMARGO, 1979). 

Probabilidade de um item executar uma função predeterminada por um período de 

tempo específico e sob condições apropriadas (ALMEIDA et al., 2001). A capacidade de 

um item desempenhar uma função requerida sob condições especificadas, durante um dado 

intervalo de tempo (ABNT, 1994). A probabilidade de zero falhas em um intervalo de 

tempo t é definida como a confiabilidade do item em função do tempo (XAVIER, 2000; 

DOWNING & CLARK, 2000; BERGAMO FILHO, 1997; BILLINTON, 1983).  

A seguir segue a formulação matemática da confiabilidade: 

 

( )tTPtR ≥=)(                                                              (2.3) 

Onde: 



Capítulo 2                                                                                                       Base Conceitual 

20 

( ) ( ) ( )tFdttftTP
t

∫ ==≤
0

. , 0≥t                                                 (2.4) 

Desta forma a confiabilidade é definida por: 

( ) ( )∫
∞

−==
t

tFdtftR 1).(τ                                                           (2.5) 

2.5.6 Qualidade 

 

 Grau que um produto ou serviço de expectativa/exigência do consumidor 

(ALMEIDA, 2001). Consiste nas características do produto de acordo com as necessidades 

dos clientes, proporcionando satisfação (JURAN, 1991). É a ausência de falhas (JURAN, 

1991). É mais que eliminação de defeitos, é uma filosofia de gestão e um compromisso 

com a excelência (FEIGENBAUM, 1993). É quando se atende perfeitamente, de forma 

confiável, acessível e segura, e em tempo as necessidades dos clientes (CAMPOS, 1992). 

Condição e perfeição ou exato atendimento das expectativas do cliente. É tudo o que se faz 

ao longo de um processo para garantir que o cliente, externo ou interno, obtenha o que 

deseja (LOBOS, 1991). Fazer certo e em tempo, da primeira vez e sempre (YOSHINAGA, 

1988). Do ponto de vista da estratégia do Kaizen (melhoria contínua), qualidade de um 

sistema ou processo se começa com qualidade das pessoas e depois a outros aspectos 

(IMAI, 1990). É a conformidade com as especificações, o atendimento das necessidades 

dos clientes e adequação ao uso (BÉRGAMO, 1991).   Totalidade de características de 

uma entidade que lhe confere a capacidade de satisfazer as necessidades explícitas e 

implícitas (NBR ISO 8402).  

 Cinco abordagens principais para qualidade são identificadas (GARVIN, 1992): 

• Abordagem transcendente – considera qualidade uma característica, propriedade ou 

estado julgando um produto ou serviço aceitável por constatação prática; 

• Abordagem baseada no produto – aspectos como desempenho e durabilidade; 

• Abordagem baseada no usuário – satisfação sobre o atendimento das necessidades; 

• Abordagem baseada na produção – cumprimento das especificações de projeto; 

• Abordagem baseada no valor – atinge o desempenho a um preço aceitável. 
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2.6 Apoio à Decisão Multicritério 
 

Tomar decisões para resolução de problemas é uma atividade dificil e complexa, 

embora a cada instante todos tomam decisões por mais simples que seja. Quando o 

problema exige uma maior atenção, envolve um custo elevado, uma situação de risco uma 

grande quantidade de envolvidos, a decisão não se torna simples, pelo contrário. Problemas 

complexos exigem decisões complexas e apresentam caracteristicas que traduzem a 

dificuldade em tratá-los. Essas caracteristicas podem justificar a necessidade de interpretar 

e apresentar uma proposta de solução baseada em um método multicritério de apoio à 

decisão que nesse estudo servirá para auxiliar a determinação de uma politica de 

manutenção preventiva em equipamentos médico-hopitalares em Estabelecimentos de 

Assistência a Saúde.  

As características dos problemas, que podem ser auxiliados por um método 

multicritério de apoio à decisão são normalmente relacionadas com o conflito existente 

entre os diversos critérios; a falta de clareza dos critérios e alternativas, as consequências 

de cada alternativa  podem trazer quando analisados os diversos critérios; as 

interligações/relações critérios e alternativas (critérios podem ser dependentes de um outro 

não sendo possível considerá-lo individualmente); o problema envolve um grupo de 

pessoas com objetivos e interesses próprios e muitas vezes distintos (ALMEIDA, 2006). 

Importante considerar que para esse tipo de problema não será possível apresentar uma 

solução ótima que seja bom para todos os critérios, alguns deles serão menos relevantes 

para o melhor caminho da solução. Na realidade busca-se uma “solução de melhor 

compromisso”  (ZELENEY, 1982). Algumas ferramentes são apresentadas aos decisores 

através de métodos multicritérios de apoio a decisão para torná-lo apto a resolver 

problemas considerando vários pontos de vista em geral conflitantes (VINKE, 1992).  

Um boa decisão deve ser uma consequencia lógica daquilo que ser quer 

(preferências que se tem pelas varias consequencias das decisoes, as  quais podem ser 

incertas ou distribuidas no tempo), daquilo que se pode fazer (alternativas disponíveis de 

ação) (CAMPELLO, 2002). Com base nas caracteristicas acima citadas é possivel 

considerar que um método multicritério de apoio a decisão é indicado para o problema da 

determinação de uma estratégia de manutenção em Estabelecimento de Assistência a 

Saúde e será utilizado nesse estudo. Essa metodologia ainda pode ser bastante explorada e 

apresentar grandes resultados na prática por ser não haver uma variedade de literatura 

relacionada ao problema em questão utilizando métodos multicritério de apoio a decisão.  
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2.7.1 Problemáticas de Decisão 
 

A problemática de decisão representa a concepção do analista de decisão com 

relação à forma de abordagem do problema (ROY, 1996). O suporte adequado aos 

decisores diante de um problema de decisão, visando uma representação clara e real, é 

importante a correta percepção de como os envolvidos no processo desejam estruturar o 

problema, tornando indispensável a identificação da problemática da decisão no problema. 

VINCKE (1992) conceitua um modelo multicritério como um conjunto de ações A 

e de uma família de critérios F.  Algumas problemáticas são citadas e classificadas por ele: 

• Problemática de escolha ou Pα - aquela que busca determinar um subconjunto de 

ações A’, tão restrito quanto possível,visando à escolha final de uma única ação. 

Espera-se portanto, uma escolhar ou um procedimento de seleção; 

• Problemática de classificação ou Pβ - apresenta o problema em termos da alocação 

de cada ação a uma categoria ou classe. Esta alocação é realizada com base nos 

valores intrínsecos de cada ação em comparação com classes pré-definidas. Busca-

se um triagem ou um procedimento de classificação; 

• Problemática de ordenação ou Pγ – direciona-se para uma ordenação parcial ou 

completa entre os grupos que contêm as ações consideradas equivalentes. Difere da 

problemática de classificação por  considerar os grupos de ações definidos a priori. 

A determinação de uma classe é relativa e depende de sua posição na ordem; 

• Problemática de descrição ou Pδ – relacionada com a descrição, linguagem 

adequada, sistemática e formal das ações e das suas consequencias. Procura-se 

chegar a uma descrição ou um procedimento cognitivo.  

 

BELTON & STEWART (2002) complementam essa lista com as seguintes 

problemáticas: 

• Problemática de Design – tem por objetivo procurar, identificar ou criar novas 

alternativas de decisão de acordo com as metas e aspirações reveladas durante o 

processo decisório; 

• Problemática de Portifólio – tem por objetivo escolher um conjunto de alternativas 

a partir de um grande conjunto de possibilidades, levando em consideração não 

somente asas características individuais das ações, mas também a maneira com que 

elas interagem.  
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Importante considerar que é possível encontrar problemas que contenham mais de uma 

problemática, sendo uma mistura de escolha, classificação, ordenação e descrição. 

 

2.7.2 Escalas 
 
 Métodos multicritério de apoio a decisão envolvem múltiplos critérios onde 

alternativas ou ações são representadas em escalas de medidas. Essas visam o modo de 

expressar as qualidades e/ou qunatidade das coisas. A escala apresenta certo número de 

operações possíveis entre os diversos valores assumidos pelas variáveis que permitem 

representar o fenômeno (CAMPELO DE  SOUZA, 2002). Propriedades como 

exaustividade e exclusividade devem estar representadas para que essas  escalas sejam 

úteis.  

Quatro escalas de medida podem ser consideradas (CAMPELO DE SOUZA, 2002): 

• Escala Nominal ou Taxonômica: baseada no agrupamento e classificação de 

elementos para a formação de conjuntos distintos, dividindo em categorias segundo 

o atributo avaliado, cada elementos considerado. Para o princípio da exaustividade 

ser satisfeito todo caso possível deve ter uma classificação; 

• Escala Ordinal: representa a ordenação de um valor em relação aos outros valores. 

Para qualquer valor, significa dizer que a ordenação está na posição de um valor em 

relação aos demais, antes ou depois. Nessa escala as quatro operações aritmétricas 

não são válidas, pois a ordenação não fornece informação sobre a magnitude das 

diferenças entre os elementos da escala. Também não se conhece comportamento 

da diferença entre duas categorias relacionada a uma outra diferença entre 

categorias. Operações como maior que e menor que são consideradas nessa escala; 

• Escala intervalar: aborda as ordenações das categorias de uma característica, mas 

essa é possível expressar exatamente o valor da diferença entre categorias. Por não 

existir um zero, determinado arbitrariamente, não pode-se assim afirmar o quanto 

uma categoria vale mais do que a outra, não fazendo sentido estabelecer uma razão 

entre valores da escala, apenas a razão entre diferenças de valores. Pertence, não 

pertence, ou, e, não ou e não e, maior do que e menor do que são operações válidas 

em escala intervalar. Entretanto, na prática, sempre que possível definir uma 

unidade de medida pode-se aplicar as operações aritmétricas; 

• Escala de Razão: a mais completa das escalas. É possível fixar o ponto zero de 

forma não arbitrária, logo todas as operações aritmétricas são aceitáveis. Consiste 
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de uma quantificação a partir da identificação do zero absoluto, representando um 

ponto neutro, nulo. Uma medida é definida através da diferença entre o zero e uma 

intensidade conhecida, sendo cada valor é conhecido por essa diferença e expressa 

na unidade de medida definida. Todas operações aritmétricas são válidas, inclusive 

a razão entre duas medidas e entre duas diferenças entre medidas. 

 

2.7.3 Métodos Multicritérios de Apoio a Decisão 
 

Três abordagens  para os métodos multicritérios de apoio a decisão são encontradas na 

literatura (ROY, 1985): 

• Critério único de síntese (não admite imcomparabilidade); 

• Abordagem de sobreclassificação (admite imcomparabilidade)  

• Julgamento interativo. 

 

A primeira abordagem é conhecida como Escola Americana e busca a maximização 

através da agregação de diferentes critérios em uma única função síntese. O analista estima 

uma função por meio de respostas dos questionamentos ao decisor, que relata suas 

preferências. A Teoria da Utilidade Multiatributo, do inglês Multiple Attribute Utility 

Theory – MAUT, é um dos métodos dessa abordagem. 

A abordagem de sobreclassificação, a segunda delas, é uma abordagem conhecida 

como Escola Européia e basea-se na inspiração Francesa. Dividida em duas etapas, a 

primeira visa a construção de uma relação de sobreclasificação capaz de representar as 

preferências do decisor e a segunda explora essas relações em busca de um apoio ao 

decisor na resolução do problema. São métodos conhecidos dessa segunda abordagem os 

métodos ELECTRE (Elimination Et Choix Traduisant la Réalité), e PROMÉTHÉE 

(Preference Ranking Organisation METHod  for Enrichment Evaluation). 

A terceira e última abordagem, o julgamento interativo, cálculos alternados apontam 

sucessivas soluções de compromisso e interações entre os cálculos baseados nas 

preferências do decisor.   

Para este estudo a abordagem de Sobreclassificação é que será utilizada a procura de 

uma construção de um modelo de apoio a decisão que permitirá a definição de uma 

priorização de equipamentos na manutenção aplicada ao ambiente médico-hospitalar 

baseada nos objetivos e no sistema de valores dos decisores e outros envolvidos.  
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2.7.3.1 Método Prométhée 
 

 Método de ordenação de preferência para o enriquecimento da avaliação, o 

PROMÉTHÉE (do inglês, Preference Ranking Organisation METHod for Enrichment 

Evaluation), proposto pela primeira vez em 1982,  realiza comparações par-a-par das 

alternativas (comparação duas a duas) de acordo com critérios pré-estabelecidos pelos 

decisores (VINCKE, 1992).  

Cada critério é avaliado por um peso wj , para a construção de uma relação de 

sobreclassificação valorada. Os pesos são medidas de importância relativa do critério e 

podem ser expressos através de escalas cardinais, verbais ou ordinais (BRANS et al., 

1986).  

Esses pesos permitem que as preferências do decisor e o seu impacto na posição 

relativa das alternativas sejam explícitos, porém não pode garantir um resultado mais 

preciso (MOSHKOVICH et al., 1998). 

Alguns conceitos para a contrução de uma relação de sobreclassificação são 

utilizados (BRANS & MARESCHAL, 2002):  

• wj – peso do critério j. Representa a importância que o critério tem em relação aos 

demais; 

• gj(a) – valor ou desempenho da alternativa a no critério j; 

• q – limite de indiferença, o maior valor para [gj(a) - gj(b)], abaixo do qual existe 

indiferença; 

• p – limite de preferência, o menor valor para [gj(a) - gj(b)], acima do qual existe 

preferência estrita; 

• Fj(a,b) – função de preferência que varia entre 0 e 1 e representa o comportamento 

do decisor às diferenças da comparação par-a-par entre alternativas num 

determinado critério. Indica a intensidade da preferência da diferença gj(a) - gj(b). 

Seis formas diferentes para as funções de preferência do PROMÉTHÉE são 

apresentadas na tabela a seguir (BRANS & MARESCHAL, 2002).   
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Tabela 2.1 – Formas das funções de preferência 
Critério (em que d é a diferença na perfornance (g(a) – G(b)) Parâmetros  

I 

Critério usual 

 





≠
=

=
0;1

0;
)(

d

do
dH  

Há uma indiferença entre a e b se e somente 

se g(a) = g(b) 

Qualquer diferença entre a avaliação das 

alternativas implica uma preferência estrita. 

Nenhum 

II 

Quase-critério 









>
−<

≤≤−
=

pd

qd

qdqo

dH

;1

;1

;

)(  

Duas alternativas são indiferentes enquanto a 

diferença entre as avaliação (d) não 

ultrapassar o limiar de indiferença. Acima 

desse limiar, a preferência é estrita. 

Q 

III 

Critério de 

preferência linear 









>
−<

≤≤−
=

pd

pd

pdppd

dH

;1

;1

;/

)(  

A preferência do decisor cresce linearmente 

até que o limiar de preferência (p) seja 

atingido. Após esse limiar, a preferência é 

estrita. 

P 

IV 

Critério nível 









<

≤<

≤

=

dp

pdq

qdo

dH

;1

;2/1

;

)(  

a e b são considerados como indiferentes até 

que a diferença (d) entre g(a) e g(b) não 

ultrapasse qj; entre qj  e pj o grau de 

preferência é fraco, e acima de pj a 

preferência é estrita.  

p,q 

V 

Critério de 

preferência linear 

com zona de 

indiferença 

( )
( ) p

dp

dq
qp

qd

qdo

dH ≤













<

<
−
−

≤

=

;1

;

;

)(  

a  e b são considerados como indiferentes até 

que a diferença (d) entre gj(a) e gj(b) não  

ultrapasse qj; acima desse limiar, o grau de 

preferência cresce linearmente com dj até 

atingir uma preferência estrita a partir de pj. 

p,q 



Capítulo 2                                                                                                       Base Conceitual 

27 

VI 

Gaussiana  

2

2

21)( σ
d

edH
−

−=  

O desvio-padrão (σ ) deve ser fixado e a a 

preferência aumenta segundo uma 

distribuição normal. 

σ  

(desvio 

padrão) 

Fonte: BRANS et al., 1986. 

 

• ∏ ),( ba  – grau de sobreclassificação de a em relação a b ou intensidade de 

preferência multicritério. È calculado por:  

 

),(
1

),(
1

baFw
w

ba
n

j
jj∏ ∑

=

=                                            (2.6) 

Onde: 

∑
=

=
n

j
jwW

1

                                                                                                                  (2.6a) 

 

• )(a+φ  – significa o fluxo de saída ou positivo. Representa a média de todos os 

graus de sobreclassificação de a, em relação as outras alternativas. Quanto 

maior, melhor a alternativa. É dado pela expressão: 

 

∑
∏

∈

+

−
=

Ab n

ba
a

1

),(
)(φ                                                                    (2.7) 

Onde: 

n é o número de alternativas. 

 

• )(- aφ – chamado de fluxo de entrada ou negativo. Representa a média de todos 

os graus de sobreclassificação de todas as outras alternativas sobre a. quanto 

menor, melhor a alternativa. É dado pela expressão: 

 

∑∏
∈

−

−
=

Ab n

ab
a

1

),(
)( φ                                                                    (2.8) 

 

Onde: 
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n é o número de alternativas 
 

• )(aφ  – fluxo líquido de sobreclassificação. Representa diferença entre o fluxo 

de saída e o fluxo de entrada. Quanto maior, melhor a alternativa. É dado pela 

expressão: 

 

)()()(  aaa −+ −= φφφ                                                                (2.9) 

 

 Desde a sua proposta inicial, o método PROMÉTHÉE não deixou de ter adaptações 

complementares (BRANS et al., 1996), sendo utilizado e aplicado em diversas áreas de 

conhecimento.  As seguintes implementações do PROMÉTHÉE são encontradas na 

literatura (BRANS & VINCKE, 1985; BRANS et al., 1986): 

• PROMÉTHÉE I - estabelece uma pré-ordem parcial entre as alternativas e é 

utilizado para a problemática de escolha; 

• PROMÉTHÉE II – estabelece uma pré-ordem completa entre as alternativas e é 

utilizado para a problemática de ordenação; 

• PROMÉTHÉE III – ampliação da noção de indiferença, com tratamento 

probabilístico dos fluxos (preferência intervalar); 

• PROMÉTHÉE IV – estabelece uma pré-ordem completa ou parcial e é utilizado 

para problemática de escolha e ordenação destinada às situações em que o 

cojunto de soluções viáveis é contínuo;  

• PROMÉTHÉE V – após estabelecer uma ordem completa entre as alternativas 

utilizando o PROMÉTHÉE II, são introduzidas restrições, identificadas no 

problema, para as alternativas selecionadas, incorporando uma filosofia de 

otimização inteira; 

• PROMÉTHÉE VI – estabelece uma pré-ordem completa ou parcial, utilizada 

para problemática de escolha e ordenação. Destinado às situações em que o 

decisor não consegue estabelecer um valor fixo de peso para cada critério; 

• PROMÉTHÉE GAIA – extensão dos resultados do PROMÉTHÉE, através de 

um procedimento visual e interativo. 
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O método PROMÉTHÉE apresenta limitações por não fornece orientação 

espeficicas para a determinação dos pesos, mas assume que o decisor é capaz de 

ponderar os critério adequadamente, pelo menos quando o número de critérios não é 

muito grande (MACHARIS et al., 2004).  
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3 A ENGENHARIA CLÍNICA 
 
 

No final da década de 1960 e início da de 1970, nos Estados Unidos e Canadá, 

surgia a Engenharia Clínica, com objetivo de elevar a segurança, de manter e melhorar as 

condições operacionais dos equipamentos e instalações, prevenir queimaduras e choques 

elétricos. Com pouco tempo passou a uma área ainda mais abrangente, atuando sobre todo 

o ciclo de vida útil de um equipamento. O ciclo de vida de uma tecnologia médico-

hospitalar pode ser dividido em cinco etapas (PANERAI et al. apud ALBORNOZ, 2000): 

• Inovação; 

• Difusão; 

• Incorporação; 

• Utilização; 

• Obsolescência. 

 

No Brasil a Engenharia Clínica ganhou força por volta dos anos 1980, pressionado 

pelo aspecto financeiro devido ao elevado custo de manutenção com as novas tecnologias, 

falta de gerenciamento, a escassez de recursos para aquisição da alta tecnologia disponível, 

elevada indisponibilidade dos equipamentos atuais em virtude do não-planejamento da 

infra-estrutura necessária à sua instalação e utilização (de 30% a 96%), ou até mesmo pela 

falta de qualificação dos usuários e da equipe de manutenção foram responsáveis por essa 

evolução (CARPIO & FLORES, 1998). A Engenharia Clínica busca a segurança do 

paciente através de conhecimentos de engenharia e da administração da tecnologia nos 

estabelecimentos assistenciais à saúde (BAULD,1991). Tem por objetivo melhorar a 

qualidade de vida do ser humano através de meios cada vez menos invasivos e seguros 

utilizando do maior numero de tecnologias existentes. A Engenharia Clínica não se limita 

ao ambiente de manutenção, mas envolve um conjunto de processos como: aquisição, 

recebimento, testes, treinamentos, manutenção, alienação, buscando prolongar o ciclo de 

vida de um equipamento, assim como sua disponibilidade a um custo relativamente 

aceitável. 

Segundo o Ministério de Bem Estar e da Previdência Social em 1986, cerca de 20 a 

40% dos equipamentos estavam sem funcionamento ou mesmo funcionando 

incorretamente devido à carência de manutenções, falta de peças, falta de insumos, ou até 

mesmo por falta de instalações. Os fabricantes ou representantes eram os responsáveis 
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pelas manutenções e inspeções conforme contratos avaliados entre 5 a 10% dos valores dos 

equipamentos (WANG & CALIL, 1991). 

Atualmente os estabelecimentos de assistência à saúde têm uma visão diferente do 

que era visto a cerca de 30 anos passados, avanços nas áreas de terapia e diagnósticos, 

cirurgias cardíacas, diagnósticos por imagens, exames laboratoriais, processo cirúrgicos 

cada vez menos invasivos demonstrando o quanto se evoluiu e o quanto estar por vir. 

Busca-se cada vez mais gerenciar e manter os equipamentos médico-hospitalares nas 

próprias unidades, com equipes de manutenção e inspeções treinadas e qualificadas, 

embora não deixe de ser utilizados serviços de terceiros. Equipamentos mais sofisticados, 

com dificuldade de acesso a peças de reposição, são utilizados os contratos de manutenção 

e os serviços terceirizados (CALIL & TEIXEIRA, 1998). Nessa evolução aparece o 

impacto causado pelo custo elevado envolvido desde a aquisição até o fim do ciclo de vida 

dos equipamentos e por esse aspecto surgem alguns questionamentos (ANVISA, 2008): 

• Que custos são aceitáveis? 

• Quais são as prioridades? 

• Prevenir ou tratar? 

• Como organizar o acesso às tecnologias cada vez mais caras? 

 

As novas tecnologias aplicadas à saúde principalmente após a Segunda Guerra 

Mundial (MOORE & SIMENDINGER,1979), estão inseridas em cinco áreas 

(BRONZINO, 1992):  

• Terapia e diagnóstico; 

• Medicina nuclear; 

• Imagens; 

• Suporte à vida; 

• Informática. 

 

Diante do crescimento do parque de equipamentos médico-hospitalares, em sua 

maioria de alta complexidade, a Engenharia Clínica passa a contar com um profissional 

especializado e qualificado para liderar um corpo clínico e gerenciar as novas tecnologias, 

o Engenheiro Clínico (CALIL, 1990). De acordo com ACCE – American College of 

Clínical Enginners, Engenheiro Clínico é o profissional que apóia e possibilita progressos 

nos cuidados aos pacientes com o uso do conhecimento de engenharia e habilidades 
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gerenciais de tecnologias na saúde (BAULD, 1991). A AHA - American Hospital 

Association define “Engenheiro Clínico como a pessoa que adapta, mantém e melhora o 

uso seguro dos equipamentos e instrumentos do hospital” (BRONZINO, 1992).  

Na atual competição e regulação de direitos dos usuários, gerenciar um ambiente 

com essas características, permite a Engenharia Clínica uma função de elevada relevância, 

sendo estratégica no desempenho de um Estabelecimento de Assistência a Saúde. Logo a 

presença do profissional engenheiro clínica tornou-se indispensável para gerir a qualidade 

e os custos no estabelecimento.  

O Engenheiro Clínico está diretamente relacionado com a redução de custos no 

ambiente médico-hospitalar e com a elevação da eficácia dos procedimentos da área, 

atuando na coleta de dados confiáveis que irão mostrar o ponto de maior relevância para 

melhorias e redução de custos. As maiores reduções de custos estão ligados à manutenção, 

pois a disponibilidade dos ativos físicos é resultado de uma manutenção de qualidade que 

refletem em diagnósticos confiáveis (BETTS, 1987). Ainda pode ser atividade do 

Engenheiro Clínico gerenciar a tecnologia na unidade através do gerenciamento da equipe 

e orçamentos, desenvolvimentos de programa, planejamento e aquisição de novas 

tecnologias, coordenar a garantia da qualidade dos serviços e gerenciar riscos 

(GOODMAN, 1991). Melhorias dos procedimentos, planejamento do espaço físico e 

disposição de infra-estrutura, dimensionar equipes, coordenar o cumprimentos de 

regulamentos, normas e leis ligadas aos serviços prestados pelas unidades assistenciais à 

saúde (SHAFFER & SHAFFER, 1991). 

 

3.1  Engenharia Clínica nos EUA 
 

Por volta da década de 1940 surgia a escola de manutenção de equipamentos 

médicos do exercito em Denver no Colorado com a criação de um curso de manutenção de 

equipamentos médicos oferecidos pelas forças armadas dos Estados Unidos (GORDON, 

1990).  

A evolução de tecnologias em ambientes de assistência a saúde com o 

desenvolvimento de diversos equipamentos de análise, diagnósticos e tratamentos. A partir 

da década de 1960, observou-se que os custo se elevavam e eram alvo de um estudo de 

desenvolvimento, surgindo a necessidade de tratar a Engenharia Clínica como uma 

alternativa de melhorar o atendimento aos usuários, minimizar riscos e reduzir custos. 

Importante comentar que a Engenheria Clínica não estava surgindo para substituir o corpo 
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médico, mas para oferecer técnicas, tecnologias, sistemas de informação e comunicação, 

para auxiliar os médicos a desempenhar atividades clínicas (JURGEN, 1973; 

HERSHBERG, 1972). Neste período surgia também a necessidade de padronização e 

estabelecimento de normas que tratassem o desenvolvimento e a utilização de 

equipamentos médicos considerando os riscos associados a cada equipamento (risco de 

choques elétricos, por exemplo). 

Na década de 1970 surgia o termo Engenheiro Clínico para representar o 

profissional responsável por gerenciar equipamentos de um hospital, utilizando 

conhecimentos teóricos e práticos para desenvolver atividades de manutenção, inspeção, 

treinamentos, especificações dentre outras atribuições (GORDON, 1990).  

Alguns problemas foram enfrentados pelos Engenheiros Clínicos na década de 

1980, pois um conflito com o corpo médico começava a surgir. Médicos, enfermeiros e 

administradores não percebiam a importância da atividade de um profissional 

especializado para auxiliar nas atividades do dia a dia dentro dos hospitais com relação a 

utilização, manutenção e aquisição de equipamentos, ou seja, os Engenheiros Clínicos não 

eram compreendidos e não conseguiam cooperar de forma a unir esforços para uma melhor 

qualidade na prestação dos serviços de assistência a saúde (GOODMAN, 1989). Esses 

conflitos apareceram por não haver uma definição específica das atividades a ser 

desempenhada por esses profissionais. Outro fator importante nesse problema foi a falta de 

uma organização ou certificação da classe visando objetivos comuns (GORDON, 1990). 

Havia a necessidade de trabalhar a sociedade para receber esses novos profissionais 

através da educação dos gestores, médicos e enfermeiros sobre as suas atribuições; 

estabelecer uma grade curricular para básica para a profissão; contextualizar a Engenharia 

Clínica com as outras áreas inclusive na participação de processos de tomada de decisão 

(ARTHUR & BOXERMAN, 1981). A partir desse conjunto de ações é que houve a 

mudança na percepção da importância do Engenheiro Clínico, que passa a ser visto como 

uma atividade estratégica dentro do ambiente de assisntencia a saúde (GOODMAN, 1991).  

  

3.2  Engenharia Clínica no Brasil  
 

Embora já estabelecida nos EUA desde a década de 1960, no Brasil a Engenharia 

Clínica demorou para ser uma atividade difundida. Por falta de estrutura e até mesmo de 

conhecimento muito ainda há por fazer para se obter um nível de qualificação na área 

clínica (WANG & CALIL, 1991). Políticas assistênciais precisam ser concebidas e 
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desenvolvidas para tratar a área de saúde como uma condição básica de vida, assim como 

saneamento básico, segurança, educação.  

Investimentos na saúde são cada vez mais difíceis. Falta de profissionais, falta de 

imsumos, equipamentos obsuletos, estrutura física precária estão presente no dia a dia da 

saúde pública no Brasil. Já no ambiente privado, algumas caracteristicas são diferentes, 

porém ainda estão a quem das espectativas e precisam de melhor avaliadas. Para ilustrar 

um pouco da falta de estrutura presente, pode-se citar a falta de recursos humanos e 

qualificação; falta de registros e controles de segurança entre outros; estreito 

relacionamento com fabricantes e representantes de equipamentos e peças de reposição; 

legislação vigente sob o aspecto de barreiras impostas na importação de materiais. Esses 

fatores foram decisivos para orientar a criação de grupos de Engenharia Clínica no pais. 

Em 1987 no estado de São Paulo, uma politica de equipamentos com apoio de uma 

equipe multidisciplinar que criou uma rede de manutenção e gerenciamento tecnológico foi 

estabelecida e englobava pesquisa, desenvolvimento e regulamentação das fases do ciclo 

de vida desses equipamentos (WANG, 1990). Cursos de especialização em Engenharia 

Clínica foram iniciados em diversas instituições do país por volta de 1993.  

Em 1994 os Engenheiros Clínicos brasileiros passaram a contar com a certificação da 

ACCE (American College of Clínical Engineering), um dos órgãos norte americanos de 

certificação. Tambem em 1994 foi aprovada a norma NBR IEC 601-1 (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE NORMA TÉCNICAS) que trata da segurança dos equipamentos 

eletromédicos.  

Ao longo do tempo portarias, regulamentos e normas foram disponibilizadas e 

constantemente são revisadas e adaptadas para promover melhor qualidade na prestação 

desse serviços de assistência á saúde da população brasileira. Porém ainda é possivel 

perceber que alguns problemas são crônicos no tratamento da Engenharia Clínica e pode 

ser listados a seguir (WANG & CALIL, 1991): 

• Falta de informações confiáveis capaz de avaliar históricos e desempenho dos 

programas implementados; 

• Falta de cultura relacionada ao apoio e recepção das contribuições do 

Engenheiro Clínico; 

•  Faltam metodologias que se adaptem a realidade da região. 
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3.3  Atividades do Engenheiro Clínico 
 

Segundo a Agencia Nacional de Vigilância Sanitária, ANVISA, estão dentro das 

atribuições de um profissional de Engenharia Clínica, além do relacionamento 

intersetorial:  

• Controlar patrimônio dos equipamentos médicos-hospitalares e seus componentes; 

• Auxiliar na aquisição e realizar a aceitação das novas tecnologias; 

• Treinar pessoal para manutenção e operação dos equipamentos; 

• Indicar, elaborar e controlar os contratos de manutenção preventiva e corretiva; 

• Executar a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médicos-

hopitalares na instituição; 

• Controlar e acompanhar os serviços de manutenção executados por terceiros; 

• Estabelecer medidas de controle e segurança do ambiente hospitalar (dos 

equipamentos); 

• Elaborar projetos de novos equipamentos, ou modificar os existentes, de acordo 

com as normas vigentes; 

• Estabelecer rotinas para elevar a vida útil dos equipamentos médicos-hospitalares; 

• Auxiliar nos projetos de informatização, relacionados aos equipamentos médicos-

hospitalares; 

• Implementar e controlar a qualidade dos equipamentos de medição, inspeção e 

ensaios, item 4.11 da ISO-9002, referente aos equipamentos médicos-hospitalares; 

• Calibrar e ajustar os equipamentos médicos-hospitalares, de acordo com os padrões 

reconhecidos;  

• Efetuar a avaliação da obsolescência dos equipamentos médicos-hospitalares, entre 

outros; 

• Apresentar relatórios de produtividade de todos os aspectos com a gerencia e com a 

manutenção dos equipamentos médicos-hospitalares (indicadores de qualidade e 

produção). 
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Figura 3.1 - Relacionamento com o setor de Engenharia Clínica (ANVISA, 2008) 

 

 A figura 3.1 mostra que a Engenharia Clínica está relacionada com uma série de 

setores da área de saúde, mas também da financeira, administrativa, comercial, regulatória, 

manutenção e outras. 

 

3.4 Manutenção Preventiva Aplicada nos EAS 
 

 A International Electrothecnical Commission (IEC) visando solucionar problemas 

referentes à falta de segurança elétrica dos equipamentos criou normas segundo a ótica de 

vários países. O primeiro produto dessa união de esforços em favor da redução de falta de 

segurança elétrica foi o relatório técnico IEC 60513 (1976), “Aspectos Básicos da Filosofia 

de Segurança de Equipamentos Elétricos usados em Práticas Médicas” (Basic Aspects of 

the Safety Philosophy of Eletrical used in Medial Practice) que descreve não somente o 

equipamento, mas o ambiente e os riscos associados a esse conjunto de fatores. Ainda 

sugere que normas para tratar a questão devem ser introduzidas para promover essa 

segurança necessária para o paciente que depende das funções e dos resultados desses 

equipamentos e também dos operadores desses, onde é possível citar: normas de segurança 

no projeto e na concepção dos equipamentos, instruções de utilização dos mesmos e 

requisitos mínimos das instalações (IEC 60513, 1994). 
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 Os relatórios IEC destacam a relevância de se elaborar, utilizar e revisar 

procedimentos de inspeção se segurança e desempenho (ISD) e da manutenção preventiva 

(MP) com a finalidade de prever defeitos e falhas antes mesmo que elas ocorram. 

 A JCAHO (Join Commission on Accreditation of Healthcare Organization) em 

1989 fez a publicação do Programa “Gerenciamento de Maquinários, Tecnologia e 

Segurança” (Plant, Tachnology and Safety Management – PTSM) que inclui inspeções 

periódicas, manutenções preventivas e outros. A JCAHO sugere uma priorização dos 

equipamentos na manutenção baseada nos riscos segundo Fennigkoh & smith (1989). 

 De acordo com as condições descritas acima, o fator critico para os equipamentos 

médicos está relacionado com o risco de funcionamento irregular além das falhas que 

podem ser fatais e nesse aspecto a manutenção e a Engenharia Clínica tem papel 

fundamental e estratégico para manter os equipamentos de acordo com normas de 

segurança, entre outras.           

 Os benefícios de se manter um programa de manutenção preventiva são a médio e 

longo prazo fundamental, embora a curto prazo possa parecer irrelevante ou até mesmo 

desnecessário. Atrasos, desconforto, danos e também a morte podem ser muitas vezes 

minimizados pela utilização desse tipo de manutenção (CAPUANO & KORITKO, 1996). 

Ainda podem ser vistas outras vantagens, como: redução de corretivas; elevação da 

disponibilidade e confiabilidade; aumento da vida útil dos equipamentos; cumprimento de 

normas e regulamentos (TOPHAM, 1979; BRONZINO, 1992). Porém em alguns aspectos 

podem ser visto de forma negativa como: elevado investimento inicial (literatura, 

ferramentas, equipamentos, treinamento e qualificação de pessoal); gestão complexa; 

indisponibilidade durante paradas para MP (TOPHAM, 1979). 

 

3.5 Custo do ciclo de vida de equipamentos médicos 

  

 Estudos apontam que o custo de um equipamento médico inicia-se desse a 

aquisição, durante todo o seu ciclo produtivo e estende-se até o seu descarte (conforme 

figura 3.2). E esses custos são cada vez mais elevados tendo em vista a crescente 

tecnologia aplicada na área de saúde visando a maior qualidade de vida.  

 A aquisição de um equipamento está diretamente relacionada com: 

o Investimento inicial exige um estudo do tempo necessário de retorno desse 

investimento para a partir disso gerar lucro; 
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o  Instalação, assim como a relação desse equipamento com os demais, ou 

seja, se o equipamento irá trabalhar um conjunto com outros. Se essa 

relação existir um custo adicional será inevitável; 

o Qualificação e treinamento dos operadores para o correto uso do 

equipamento. Além dos operadores, a equipe mantenedora tambem 

precisará de treinamento e materiais especificos; 

o Estoque de suprimentos para o funcionamento do equipamento; 

 

 

 
Figura 3.2 - Ciclo de vida do equipamento (ANVISA, 2008) 

 

 

3.6 Indicadores de Desempenho do Serviço de Engenharia Clínica  
 

 

Alguns indicadores de desempenho dos serviços de Engenharia Clínica estão 

relacionados a seguir (FERREIRA et al, 2000): 

• Custo de um equipamento parado – traduz econômico-financeiramente o tempo de 

indisponibilidade de um equipamento 

 

                                              MDxVPSRGE=                                                       (3.1) 
 

Onde: 
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RGE = Receita gerada por equipamento (em R$.exame/dia) 

MD = Média diária de exames 

VPS = Valor pago pelo SUS por exame (em R$) 

• Percentual de conclusão do programa de manutenção – razão do programa 

executado em relação ao programa total planejado. Esse não avalia os custos e a 

qualidade dos serviços. 

• Tempo de resposta – corresponde ao tempo desde uma chamada inicial até a 

resposta inicial (em horas). Bastante utilizado em contratos de serviços de terceiros 

para medir a eficiência do terceiro. 

• Custo de manutenção X valor do equipamento – busca estabelecer um percentual 

máximo de ideal na manutenção/recuperação de um equipamento em relação a 

aquisição de um novo. 

• Reparos repetidos – trata do numero de manutenções corretivas em um 

determinado intervalo de tempo (em dias). Importante indicador para avaliação de 

pessoal quanto a necessidade de qualificação e também na identificação de 

problemas crônicos dos equipamentos. 

• Tempo médio de retorno – mostra o tempo (em dias) que um equipamento leva até 

o seu retorno após uma manutenção. Tem uma relevância para avaliação da 

eficiência da equipe de Engenharia Clínica. 

 

NE

PD
TMR ∑=                                                     (3.2) 

 
Onde: 
TMR = Tempo médio de retorno (em dias) 

PD = Período de indisponibilidade dos equipamentos (em dias) 

NE = Número de equipamentos 

• Número de ordens de serviço por setor do hospital – total de solicitações por setor. 

Importante para indicar a demanda de cada setor do hospital, sendo assim possível 

fazer um dimensionamento de equipe de manutenção compatível com a estrutura da 

unidade e a necessidade particular de cada setor. 

• Horas produtivas por horas disponíveis – tempo efetivo de trabalho da equipe de 

Engenharia Clínica.  
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∑
∑=

HD

HP
P                                                      (3.3) 

 

Onde: 

P = Produtividade (em %) 

HP = Horas produtivas 

HD = Horas disponíveis 

• Custo diário de um leito parado – de grande relevância em unidades de terapia 

intensiva relacionado com equipamentos de suporte à vida. 

Os indicadores acima foram divididos em grupos visando uma maior facilidade de 

análise (CARDOSO E CALIL, 2000): 

 

• Temporais: 

o Tempo de atendimento; 

o Tempo de resposta; 

o Tempo de paralisação dos equipamentos; 

o Horas de manutenção corretiva / OS; 

o Horas de manutenção corretiva / equipamento. 

 

•     De qualidade: 

o Manutenção preventiva (MP) realizada / MP desejada; 

o OS / equipamento; 

o Número de OS por mês; 

o Número de OS fechadas por número de OS abertas; 

o Total de OS por técnico. 

 

• De custo: 

o Custo de manutenção corretiva / equipamento; 

o Custo de manutenção geral / custo de aquisição do equipamento. 

 

Segundo Cardoso e Calil (2000), alguns indicadores são reconhecidos como de 

referência: 

o Tempo de resposta / tempo de atendimento; 
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o Tempo de atendimento; 

o Número de OS fechadas por número de OS abertas; 

o Custo de manutenção geral / custo de aquisição do equipamento. 

 

Dentro dos diversos benefícios que uma estrutura de Engenharia Clínica pode oferecer 

a uma instituição assistêncial à saúde estão: 

• Redução dos gastos com manutenção; 

• Redução do tempo de parada do equipamento; 

• Avaliação de orçamentos; 

• Controle de terceirizados; 

• Treinamento e capacitação de pessoal; 

• Aquisições melhor planejadas; 

• Maior controle dos contratos de manutenção; 

• Elevação da qualidade técnica dos equipamentos; 

• Auditorias de indicadores. 

 
Outros indicadores de análise gerencial são encontrados na literatura da Engenharia 

Clínica, e são de fácil interpretação (COHEN, 1995): 

• Manutenção preventiva realizada / manutenção preventiva planejada; 

• Tempo de atendimento; 

• Horas de manutenção / leito; 

• Horas de manutenção / ordem de serviço; 

• Ordens de serviço / total de equipamentos na manutenção; 

• Ordens de serviços atendidas / total de equipamentos na manutenção; 

• Horas de manutenção / nº de equipamentos; 

• Custo do departamento de manutenção / nº de equipamentos; 

• Gráfico de falhas / equipamento x custo de manutenção; 

• Custo de manutenção de um equipamento / custo de aquisição do mesmo; 

• E outros. 

 
3.7 Métodos de priorização de equipamentos na MP   
 

Alguns métodos para aplicação na priorização da MP fundamentais para a 

implementação de um programa de MP em equipamentos médico-hospitalares foram 
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estudados. Visto que não é possivel realizar manutenções coletivas, isto é, não há 

possibilidade de disponibilizar todos os equipamentos de uma só vez para a manutenção, 

pois seria provocado um fechamento do EAS. Outro fator que justifica a priorização dos 

equipamentos na MP está relacionado com a capacidade da equipe de manutenção em 

desenvolver as atividades de manutenção descritas num programa de MP com qualidade, 

segurança e em tempo. Um terceiro fator relavante para essa priorização é a 

disponibilidade de recursos financeiros para as atividades de manuteção. O princípio do 

Gerenciamento da Qualidade Total é aplicado na busca de elevar o nivel de atendimento ao 

mesmo tempo que considera um melhor custo efetivo (CAPUANO & KORITKO, 1996).  

Na busca por uma melhor determinação de uma priorização dos equipamentos na 

manutenção. A seguir alguns dos métodos encontrados na literatura da Engenharia Clínica 

serão abordados.  

 

Hughes (1993) aborda um Programa de manutenção preventiva com os seguintes 

passos:  

1. Definir a necessidade para um programa específico (necessidade da MP); 

2. Identificar os usuários-chave e o pessoal que toma as decisões, e conquistar o seu 

apoio; 

3. Estabelecer um inventário; 

4. Identificar e estabelecer fontes para consulta; 

5. Estabelecer preços, termos e condições; 

6. Gerenciar, avaliar, e revisar o programa; 

7. Estabelecer controle para assegurar o sucesso; 

8. Identificar e divulgar as reduções de custo e/ou outros benefícios; 

9. Assumir a responsabilidade pelo gerenciamento da tecnologia. 

 

Fennigkoh e Smith (1989) citam quatro critérios para atendimento da norma 1989 

JCAHO-PTSM (1989 Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations - 

Plant Tecnhology & Safety Management) que tratam dos requisitos para funcionamento de 

hospitais nos EUA. 

O primeiro deles relacionado na tabela 3.1 trata a função do equipamento, que de 

acordo com as categorias recebe uma nota de 1 a 10 conforme a utilização do equipamento 

em determinadas situações e ambientes. Logo, é possível apresentar uma seqüência de 

priorização dos equipamentos para manutenção. 
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Tabela 3.1 - Categorias, notas e funções dos equipamentos nas Unidades Assistênciais à Saúde. 

Categoria Nota Função do equipamento 

Terapia   10 
9 
8 

Suporte à vida 
UTI 
Fisioterapia ou tratamento físico 

Diagnóstico 7 
6 

Monitoração de UTI 
Diagnótico ou monitoração fisiologia adicional 

Análise 5 
4 
3 
2 

Laboratórios 
Acessórios laboratórios 
Equipamentos de informática 
Relacionados ao paciente 

Outros 1 Não relacionados ao paciente 

Fonte: Fennigkoh e Smith (1989) 
 
 

O Risco físico corresponde ao segundo critério de classificação de priorização de 

manutenção de equipamentos médico-hospitalares. Nesse critério uma divisão em quatro 

itens é realizada de acordo com o risco físico ao operador assim como para o paciente, e 

uma nota é associada a cada item conforme a tabela 3.2. 

 
 

        Tabela 3.2 – Riscos físicos apresentados pelos equipamentos em caso de funcionamento 
        irregular e respectivas notas 

Risco físico Nota 
Morte do paciente 5 

Dano ao operador ou paciente 4 

Terapia inapropriada ou falha de diagnóstico 3 

Nenhum risco significativo 1 
 Fonte: Fennigkoh e Smith (1989) 

 
 

O terceiro deles é a necessidade de manutenção, classificando essa necessidade em 

extensiva, média e mínima, recebendo assim uma nota de como mostrado na tabela 3.3. 

Ainda são apresentados alguns exemplos dessa classificação. 
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          Tabela 3.3 – Necessidade de manutenção, respectivas notas e exemplos 

Extensiva Nota Média Nota Mínima Nota 

Alinhamento de 
rotina; 

Troca de peças; 
Calibração 

 
 
5 

Procedimentos 
menos invasivos: 
Verificação de 
desempenho e 

testes de segurança 

 
 
3 

Procedimentos não-
invasivos: 

Inspeção visual e 
Verificação básica de 
desempenho e testes 

de segurança 

 
 
1 

Exemplos 

Maquinas de 
hemodiálise; 
Respirador 

Monitor fisiológico; 
Monitor fetal; 
Aparelho de infusão 

Fonte de luz; 
Processadora de raio x; 
Ultra-som Doppler 

 Fonte: Fennigkoh e Smith (1989) 
 
 

O último critério segundo Fennigkoh e Smith, consiste no histórico de acidentes 

com os equipamentos. Quando já apresentaram acidentes anteriormente recebem a nota 3 e 

quando não, a nota 1 (tabela 3.4). 

 

         Tabela 3.4 – Avaliação quanto ao histórico de acidentes com os equipamentos 

Equipamento tem histórico de acidentes? Nota 

Sim 3 

Não 1 
Fonte: Fennigkoh e Smith (1989) 

 
 

Após a classificação dos equipamentos de acordo com os critérios e alternativas, 

um índice de gerenciamento do equipamento (EM) é calculado somando-se as notas 

recebidas em todos os critérios.  

 

∑ +++= )( históricomanutençãoriscofunçãonotasEM          (3.4) 

 

Os equipamentos com 12≥EM  devem ser incluídos no programa de manutenção 

preventiva (Wang & Levenson, 2001). 

 

Hertz (1990) sugere uma priorização dos equipamentos segundo o risco que o mesmo 

oferece ao paciente exposto ao tratamento ou procedimento que utiliza um determinado 

equipamento, assim como o risco associado às atividades e à saúde do operador. Destaca 

também a necessidade de uma atenção para os equipamentos que não passaram pelo 
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programa de manutenção preventiva anteriormente programada, ou seja, estão em atraso. 

Faz uma analise do risco do equipamento com base na probabilidade do equipamento estar 

com defeito/falha, na probabilidade de ser percebido um defeito/falha antes da utilização 

do mesmo e ainda a probabilidade do equipamento causar uma lesão ao paciente ou 

operador. Através dessas estimativas de probabilidade uma atribuição de valores é 

realizada de acordo com o nível em que se encontra o equipamento naquele momento. A 

tabela abaixo apresenta os valores para cada situação encontrada por equipamento (tabela 

3.5). 

 

Tabela 3.5 – Classificação das probabilidades de defeitos, falhas e danos em três categorias e notas 

  Alto Médio Baixo 
Probabilidade (P) do equipamento estar quebrado  3 2 1 

Probabilidade do usuário perceber falha do equipamento 1 2 3 

Probabilidade do equipamento causar dano ao paciente ou usuário  3 2 1 

Fonte: Hertz (1990) 
 

Com base nessas alternativas e seus respectivos critérios, é calculado um índice que 

tratará a necessidade do equipamento passar por uma manutenção preventiva por um 

período a se estabelecer. Esse índice é chamado de índice de severidade e é calculado 

conforme relação a seguir: 

 

)()()()( danoxPrfalhanãopercebexPquebradoPacidenteP =                  (3.5) 

 

Um outro índice considerado por Hertz, é o índice de manutenção preventiva (MP). O 

índice MP deve ser igual a zero quando as manutenções preventivas estão dentro do 

cronograma, ou seja, se a última MP < Intervalo MP, caso contrário o índice é calculado 

através do produto do índice de severidade pelo tempo desde a última MP dividido pelo 

intervalo MP. Quanto maior for o valor do índice MP, maior será a criticidade do 

equipamento, e consequentemente, maior a sua priorização. 

 








=
ervaloMP

aúltimaMPtempodesde
veridadexíndicedeseÍndiceMP

int
                       (3.6) 

 

Um terceiro índice utilizado na priorização dos equipamentos médico-hospitalares é a 

efetividade da MP. 



Capítulo 3                                                                                                 Engenharia Clínica 

46 

 

∑
∑=

)( sxliseveridade

sseveridade
edaMPEfetividad               (3.7) 

 

Onde: 

li = l, se MP em dia ou  

li = (tempo desde a última MP/intervalo MP). 

 

Martins et al. (1990) se baseiam em uma matriz de prioridades para estabelecer um 

ranking entre os equipamentos na programação da manutenção preventiva. Essa matriz é 

formada por 7 índices, com valores entre 0 e 10 referente ao mesmo tipo, marca e modelo 

de equipamentos. Para equipamentos distintos, isto é, com tipo, marcas e modelos 

diferentes, são apresentadas fórmulas para normalizar esses índices e assim poder analisar 

equipamentos diferentes. 

A seguir os itens referentes à matriz de prioridades são detalhados, inclusive suas 

formulações matemáticas.  

 

• Custo de manutenção corretiva (CMC): 

 








=
CMCmm

CMCm
xCMC 10                                                        (3.8) 

 

Onde: 

CMCm = custo médio de serviços de manutenção corretiva efetuados em um determinado 

equipamento em um período definido. 

CMCmm = maior CMCm entre os equipamentos do mesmo tipo.  

 

• Facilidade de manutenção(M) - avaliação da facilidade de efetuar manutenção 

no equipamento: 

 








=
TMCmm

TMC
xM 10                                                       (3.9) 
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Onde: 

TMC = tempo médio de reparo de um determinado equipamento em um período definido. 

TMCmm = maior TMC entre os equipamentos do mesmo tipo. 

 

• Não confiabilidade (NC) - probabilidade de falha de um determinado 

equipamento: 

 








=
NMCmm

NMC
xNC 10                                                    (3.10) 

 

Onde: 

NMC = número médio de consertos de um determinado equipamento em um período 

definido.  

NMCmm = maior NMC entre os equipamentos do mesmo tipo. 

 

• Grau de dependência (GD) - avalia qual é a influência de um equipamento 

específico na operação de um conjunto de equipamentos: 

 








=
NEDAmm

NEDA
xGD 10                                               (3.11) 

 

Onde: 

NEDA = número de outros equipamentos que dependem do equipamento analisado. 

NEDAmm = maior NEDA entre os equipamentos do mesmo tipo. 

 

• Grau de utilização (GU) - número de horas médias semanais de utilização de 

um equipamento; 

 



























=
MVR

NHUEm

xGU
168

10                  (3.12) 

 

Onde: 
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NHUEm*/168 = percentual de utilização de um determinado equipamento em um período 

definido.  

MVR = maior valor da relação NHUE/168 entre os equipamentos do mesmo tipo. 

 

* Obtido através do número médio de horas semanais em uso efetivo dividido pelo número 

de horas da semana (7x24=168). 

 

• Não existência de alternativa (NEA) - avalia a impossibilidade de um 

equipamento ser temporariamente substituído;  

 

( )







 −=
NEMF

NEPSENEMF
xNEA 10                                           (3.13) 

 

Onde: 

NEMF = número total de equipamentos que realizam a mesma função. 

NEPSE = número de equipamentos que podem ser emprestados. 

 

• Grau de urgência - uma nota entre 0 e 10, atribuída a cada departamento que 

caracteriza a necessidade de um atendimento prioritário, definida em conjunto 

com a direção do hospital. 

 

Após a abordagem da matriz de prioridades, alguns outros itens utilizados por (Martins 

et al, 1990), associados ao programa de manutenção preventiva são apresentados: 

• O roteiro de prioridade - deve ser padronizado (avaliação efetiva da MP) e 

conter a identificação do aparelho, recursos necessários para sua manutenção, 

procedimentos para executar a MP e fontes de referência; 

• Check-list – deve constar de um resumo dos roteiros de prioridades para 

facilitar o preenchimento e a avaliação da MP, assim como o correto 

preenchimento; 

• Previsão do estoque anual de peças de reposição e material de consumo – 

devem ser observadas as características do projeto, histórico de corretivas e 

substituição programada de peças; 
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• Manutenção de rotina - pequenos cuidados, como limpeza e observação, feitos 

pelo usuário para aumentar a vida útil dos equipamentos médico-hospitalares 

sem baixar a produtividade; 

• Planejamento / execução da MP - deve-se estabelecer exatamente as 

responsabilidade de cada um dos membros do grupo de MP. 

 

Anderson (1992) propõe um método a partir do método de Hertz (1990), onde 

avalia a conseqüência da falha do equipamento na qualidade do tratamento e com isso 

verifica a necessidade da manutenção preventiva e sua periodicidade (tabela 3.6). Uma 

possível lesão do paciente ou ao operador é considerada, inclusive o grau de severidade de 

uma lesão. 

Alguns questionamentos são realizados de maneira a auxiliar na codificação de 

riscos, que vão apresentar uma estrutura de priorização dos equipamentos. 

 
• Falha vai ferir o paciente ou usuário? 

• Falha vai afetar o tratamento do paciente? 

• Se houver falha, como vai agir no paciente? 

 

Tabela 3.6 – Códigos de falhas, conseqüências delas e manutenção indicada.  

Cód. Conseqüência da Falha do 
Equipamento  

Manutenção Necessária/ Definição  
 

1 Morte ou Dano sério  
 

Inspeção do Usuário ( diária/ semanal); 
Inspeção Técnica (4 meses). 
MP (6 meses)  

2 Dano, erro de diagnóstico ou 
Recuperação prolongada  
 

Inspeção do Usuário (antes de usar); 
Inspeção Técnica (6 meses); 
MP (6 meses). 

3 Dano mínimo  
 

Inspeção Técnica (1 ano); 
MP (quando necessário).  

4 Nenhum Dano  
 

Conserto quando necessário; 
Inspeção do Usuário e MP (durante o 
conserto).  

Fonte: Anderson (1992) 
 

Moussavi & Whitmore (1993) utilizam os critérios de inclusão de equipamentos 

hospitalares em programas de gerenciamento de manutenção, sugeridos por FENNIGKOH 
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& SMITH (1989), para classificar os 2.736 equipamentos de 04 hospitais norte-

americanos, e revisar as freqüências de inspeção e de MP. 

 

Revisão das freqüências de inspeção para os equipamentos médico-hospitalares 

• Nota 1 ou 3 no critério de necessidade de manutenção receberam uma MP por ano; 

• Nota 5 no critério de necessidade de manutenção recebeu duas MP por ano. 

• Nota 5 nos critérios risco físico e necessidade de manutenção receberam quatro MP 

por ano.  

 

Kendall et aI. (1993) trata da freqüência de inspeção/manutenção preventiva (freqMP) 

dos equipamentos médico-hospitalares em manutenções preventivas baseada no histórico 

com as seguintes regras: 

 

Se número de reparos > 3 entre MP’s, então: 

 

1freqMPfreqMP +=                                            (3.14) 

 

Se número de reparos < 2 entre MPs, então: 

 

1freqMPfreqMP −=                                           (3.15) 

 

Onde: 

freqMP – freqüência de manutenções preventivas por ano 

 

  Uma observação importante neste método é que não há flexibilidade (freqMP fixa) 

para equipamentos de suporte direto à vida; que possuem componentes que devem ser 

trocados regularmente; que fornecem altos níveis de energia e equipamentos sujeitos a 

normas locais de MP. 

 

Lodge (1993) sugere a implementação da priorização de equipamentos hospitalares 

segundo a norma 1989 JCAHO-PTSM.  

A seguir, um trecho da norma 1989 JCAHO-PTSM que trata da classificação de 

risco. 



Capítulo 3                                                                                                 Engenharia Clínica 

51 

 
PL.3.1. (Classificação de risco)  

 
1. Função do equipamento; 

2. Risco Físico de utilização do equipamento; 

3. Requisitos de Manutenção dos equipamentos; 

4. Histórico de Acidentes envolvendo os equipamentos.  

 

PL.3.1.1. - A análise do risco é documentada (hospital assume a 

responsabilidade). 

 

PL.3.2.1. - Freqüência mínima de inspeção é anual (se for menor do que isso se 

deve justificar pela experiência anterior e pela aprovação do comitê de 

segurança).  

 

Coloca uma atribuição de notas para cada equipamento hospitalar segundo cada um dos 

critérios de classificação de risco. Depois soma-se as notas e é gerado um índice individual 

para cada equipamento 

Índice = ∑notas dos 4 critérios                                       (3.16) 

 

Divide-se os equipamentos em quatro grupos de acordo com o seu valor de índice, alto 

risco, risco significativo, risco mínimo e nenhum risco. E a partir daí sugere a 

periodicidade. 

 

• Equipamentos de alto risco – 4 manutenções preventivas por ano; 

• Equipamentos de risco significativo - 2 manutenções preventivas por ano; 

• Equipamentos de risco mínimo - 1 manutenção preventiva por ano; 

• Equipamentos de nenhum risco - não realizar manutenção preventiva.   

 

Gullikson (1995) também se baseia em FENNIGKOH & SMITH (1989) para propor 

um sistema dinâmico de priorização de equipamentos por risco. 
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Figura 3.3 - Esquema do sistema dinâmico proposto por Gullikson (1995) 

 

Utiliza três critérios de inclusão de FENNIGKOH & SMITH (1989) - Função do 

equipamento, risco físico e necessidade de manutenção, alem de acrescentar o critério 

pontos de risco (na tabela 3.7 os pontos associados a cada risco). 

 

Tabela 3.7 – Riscos e respectiva pontuação 

Risco Pontos 

Equipamento excedeu vida útil estimada  +1 

Equipamento com histórico de acidentes  +2 

Equipamento reprovado na inspeção de MP  +1 

Equipamento reparado quebra em até 9 dias  +1 

Equipamento que está com a MP atrasada  +1 

Equipamento sujeito a dano físico  +1 

Equipamento apresenta erros de operação  +1 

Equipamento que passou do seu MTBF médio  +1 

Equipamento com falha  +1 

Nota do equipamento  ∑ Ptos 
 Fonte: Gullikson (1995) 

 

Através da análise do histórico de reparos dos equipamentos, é realizada uma 

redução da prioridade do equipamento nos critérios, ou fatores, dinâmicos de risco, se ele 

apresentar no seu histórico um tempo médio entre falhas maior do que a média dos 

equipamentos similares, ou se ele tiver diminuído os seus pontos de risco. Ou seja, não será 
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preciso rever/aumentar a necessidade de manutenção preventiva no equipamento, podendo 

até diminuir a sua prioridade de risco. 

 

Capuano e Koritko (1996) consideram um sistema especialista que faz a priorização de 

equipamentos hospitalares. Além dos critérios de FENNIGKOH & SMITH (1989), 

acrescentam três critérios: 

• Letalidade na utilização do equipamento;  

• Grau de proteção do equipamento;  

• Grau de utilização do equipamento. 

 

Também conhecido como método de ROMSYS (Risk Oriented Maintenance System), 

trata-se de um sistema automatizado de gestão que considera fatores baseados em risco ao 

paciente e ao operador.  Aborda fatores como: 

• Determinação do nível de risco dos equipamentos para se atribuir um intervalo 

inicial de manutenção preventiva; 

• De acordo com a relação do número de preventivas e reparos, o intervalo inicial 

é ajustado; 

• Determinação do índice de MP utilizado por Hertz (1990); 

• Eficiência da atividade de manutenção preventiva, baseada no nível de risco do 

equipamento e no tempo de atraso de manutenção preventiva dos 

equipamentos; 

• Idade da manutenção preventiva equipamento;  

• Custo anual com reparos e manutenções preventivas; 

• Indicação baseada no tempo para cada manutenção, nível de risco e 

complexidade do equipamento, e vistorias em baterias (onde se aplicar). 

 

As freqüências de MP (freqMP) para cada equipamento são calculadas através da 

fórmula: 

∑ 






=
15

risco de critérios dos um cada em oequipament do notas
freqMP         (3.17) 

 

Onde: 

freqMP – freqüência de manutenção preventiva 



Capítulo 3                                                                                                 Engenharia Clínica 

54 

 

Sánchez (1997) sugere um método estruturado em alguns fatores já tratados por 

outros métodos, sendo a eles atribuídos valores que devem ser somados para apresentar um 

número de priorização. Os fatores considerados são:  

• Fator de risco, relacionado com os riscos associados ao projeto e fabricação do 

equipamento; 

• Fator de conseqüência da falha; 

• Necessidade de manutenções periódicas por possuir peças sujeita ao desgaste, 

baterias, requisição de lubrificação; 

• Fator proteção, onde há uma avaliação da existência de dispositivos de proteção aos 

usuários e operadores em caso de defeitos ou falhas do equipamento; 

• Fator de mortalidade, que considera a presença de riscos aos usuários e operadores; 

• Fator de uso, que aborda a taxa de utilização do equipamento; 

• Nível de complexidade tecnológica do equipamento; 

• Regime de operação do equipamento; 

• Condições ambientais a que o equipamento está exposto; 

• Tempo médio entre falhas (MTBF). 

 
3.8 Análise crítica dos métodos de priorização propostos   
 

Os metodos de priorização propostos por vários autores tratam de diversos critérios. 

Alguns deles serão utilizados na proposta desse estudo, porém quando tratados da forma 

que foram propostos apresentam algumas inconscistências e podem ser comentadas. 

Alguns critérios abordam aspectos de difícil mensuração, o que deixa a decisão vunerável a 

diversas interpretações. Alguns métodos fazem prosposta de uma periodicidade arbitrária 

apenas por um apresentar ou não uma MP em atraso.  

Alguns métodos trazem alguns critérios interessantes porém da forma que foram 

abordados podem deixar ocorrer situações equivocadas, pois alguns critérios quando 

tratados isoladamente indicam resultados que pode ser bastante diferente dos resultados 

encontrados se os critérios forem avaliados em conjunto. Alguns desses critérios ditos 

interessantes serão utilizados na proposta desse trabalho, porém com algumas adaptações 

para a abordagem multicritério. Critérios que apresentam carater compensatório serão 

utilizados no modelo, porém levarão em consideração os pesos que esses critérios têm no 

problema de priorização dos equipamentos na realização de MP. Em fim, o modelo 
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proposto nesse estudo utilizará algumas considerações feitas por outros autores, mas 

algumas adaptações são necessárias para deixar o resultado ofecerido pelo modelo 

considerando as preferências do decisor.  
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4 MODELO DE DECISÃO MULTICRITÉRIO PARA 
PRIORIZAÇÃO  DE EQUIPAMENTOS EM UM CONTEXTO 
HOSPITALAR 

 
 Modelo é uma representação planejada da realidade buscando: objetivo definido, 

entendimento, mudança, gerenciamento e controle de alguma situação real (GOMES et al., 

2006). No desenvolvimento de um modelo, vários aspectos devem ser levados em 

consideração para não torná-lo limitado, pois em caso de falhas  na modelagem o modelo 

pode ser inutil e gerar grandes impactos negativos na atividade para o qual foi concebido. 

 Este estudo vai fazer uso de método multicritério de apoio à decisão considerando 

aspectos econômicos, pessoais, sociais, técnicos e legais de acordo com as preferências, 

critérios, valores e pontos de vista do decisor. Justificada pelo apoio na tomada de decisão, 

os modelos multicritério são bastante utilizados por tratar ao mesmo tempo uma gama de 

alternativas e critérios muitas vezes conflitantes. Na determinação de qual método ser 

utilizado, levou-se em conta a problemática envolvida, a estrutura de preferência do 

decisor e o cenário. 

 Baseado nas condições do problema em estudo, o método da Escola Francesa com 

abordagem de sobreclassificação (outraking) foi selecionado para desenvolvimento do 

modelo. De fácil interpretação o método apresenta conceitos e parâmetros com 

representação fisico e/ou econômica de rápida assimilação pelo decisor (MORAIS & 

ALMEIDA, 2006). Dos métodos pertencentes à família PROMETHÉE, será utilizado 

neste estudo o PROMETHÉE II, onde um ranking das alternativas com melhor 

desempenho global, ou seja, um desempenho médio de todas as alternativas em todos os 

critérios. Essa maneira de tratar o problema, está justificada por apresentar um 

ordenamento baseado em um desempenho satisfatório em um conjunto de alternativas, isto 

é, não é interessante criar uma priorização de uma alternativa com um bom desempenho 

em um critério e nos demais seja insatisfatória. Com isso é possivel perceber que o 

problema possui uma caracteristica não compensatória. Os métodos compensatórios 

“podem favorecer ações não balanceadas; aquelas cujo desempenho é excelente sob algum 

aspecto, mas que é sofrível nos demais. Por outro lado, métodos não-compensatórios 

favorecem as ações mais balanceadas” (VINCKE, 1992). 
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4.1 Etapas para construção do modelo  

 

O modelo sugerido neste trabalho está dividido em etapas sequenciais ou roteiros 

que darão suporte ao processo de desenvolvimento. A primeira etapa da modelagem 

implica na identificação do problema e suas caracteristicas, sendo realizado um 

levantamento de alternativas potenciais, restrições e critérios de decisão. Conhecidas as 

alternativas e os critérios, os pesos são identificados e a função de preferência modelada. 

Uma matriz de decisão é construida seguida de uma matriz dos índices de preferência da 

cada alternativa. O fluxo líquido é calculado e as alternativas são ordenadas promovendo 

um ranking.  

 O processo de modelagem deve ser visto como um procedimento cíclico e 

constantemente revisado, pois em determinada fase da modelagem o decisor pode sentir 

falta de algum detalhe que pode representar na inutilização do modelo ou até mesmo na 

aplicação errada por não representar a realidade do problema. Isso faz com que o processo 

seja interativo e seja revisto a cada passo. 

  

4.1.1 Identificação das alternativas  

 

O decisor deve ser capaz de identificar as vantagens, desvantagens e riscos 

associados as alternativas, auxiliando para uma melhor solução para o problema (GOMES 

et al., 2006). Uma alternativa de decisão é uma ação ou projeto que contribui para o 

alcance dos objetivos dos decisores (HAJKOWICZ & HIGGINS, 2008).  

Diante do estudo realizado as alternativas foram identificadas como sendo os 

equipamentos existentes no Estabelecimento Assistêncial à Saúde, que serão ordenados na 

manutenção preventiva de acordo com alguns critérios, listados no item a seguir, levando 

em consideração as preferências do decisor. 

Por ser uma grande quantidade de equipamentos com caracteristicas, utilizações, 

modelos, fabricantes distintos, não serão relacionados todos os equipamentos encontrados 

em EAS. Um modelo que deve ser utilizado pelos decisores para apoiar a priorização dos 

equipamentos na manutenção do parque de equipamentos presentes no ambiente. Uma 

análise com todos os equipamentos existentes nos dias atuais ficaria bastante extensa e 

complexa, por isso a proposta de um modelo onde cada decisor fará uso do modelo 
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inserindo apenas os equipamentos que constam no seu ambiente. Para o desenvolvimento 

do modelo será utilizada a representação  de acordo com a tabela 4.1.  

 

    Tabela 4.1 – Alternativas aplicadas ao modelo    

Alternativas 

Nº Descrição do equipamento 
Representação 

1 Xxx A1 

2 Xxx A2 

3 Xxx A3 

   

... ... ... 

   

   

   

   

N xxx An 

 Fonte: o Autor (2009) 

 

4.1.2 Identificação dos critérios 

 

Com caracteristicas baseadas no sistema de valor do decisor, os critérios devem ser 

claros e podem se apresentar qualitativamente e/ou quantitativamente. 

A seguir serão abordados os critérios utilizados no modelo para propor uma 

priorização de equipamentos na manuteção utilizando alguns critérios adaptados de outros 

autores. Na tabela 4.2 são encontrados os critérios utilizados para a proposta do modelo 

deste estudo. 
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Tabela 4.2 - Critérios utilizados no modelo    

Representação Nome do critério Observação 

C1 Custo de manutenção 
Adaptação do critério proposto por 

Martins et al. (1990). 

C2 Risco ao paciente ou operador 
Adaptação do critério proposto por 

Fennigkok & Smith (1989). 

C3 
Grau de utilização do 

equipamento 

Adaptação do critério proposto por 

Martins et al. (1990). 

C4 Grau de dependência 
Adaptação do critério proposto por 

Martins et al. (1990). 

C5 Facilidade de manutenção 
Adaptação do critério proposto por 

Martins et al. (1990). 

C6 
Existência de equipamentos 

semelhantes na unidade 

Existem equipamentos reservas ou 

semelhantes que possam executar os 

mesmos tratamentos ou diagnósticos? 

Fonte: Autor (2009) 

 

A seguir uma breve descrição dos critérios utilizados para analisar as alternativas 

propostas do problema de priorização de equipamentos na manutenção.  

 

• Custo de manutenção (C1) 

O primeiro critério utilizado para o modelo proposto, representa um fator de grande 

relevância na determinação. É sabida a dificuldade de todo estabelecimento em manter 

uma equipe qualificada para realizar esse tipo de atividade, constantes aquisições de 

materiais e ferramentas; treinamentos para que a manutenção ocorra de acordo com as 

necessidades de cada equipamento. Outro fator impactante que está diretamente 

relacionado com esse critério é a necessidade de manter estoque de peças de reposição, 

visto que grande parte dos equipamentos não são produzidos no país e a importação de 

seus componentes passa por um processo de importação complexo e demorado. Para a 

proposta de uma priorização de equipamentos na manutenção preventiva é importante 

mencionar a caracteristica desse primeiro critério como a minimização do custo das 

alternativas, ou seja, quanto menor for o custo do envolvido na MP de um determinado 

equipamento, mais favorável a ordem de prioridade desse na manutenção diante dos 
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demais, caso contrário quanto maior o custo  da MP de um equipamento outros 

poderão ficar sem realizar tal manutenção. 

 

• Risco ao paciente ou operador (C2) 

Esse critério foi uma adaptação do critério porposto por Fennigkok & Smith (1989). 

Originalmente quatro riscos são abordados e para cada um deles é atribuida uma nota. 

Essas notas foram transformadas em coeficientes, que também serão utilizados na 

composição da priorização dos equipamentos, através de uma escala numérica. Trata-se de 

um critério com grande relevância ao estudo, pois está em análise um conjunto de ações 

necessárias para o estabelecimento de procedimentos capaz de minimizar, reduzir e até 

mesmo eliminar riscos (seja choque elétrico, dosagem inadequada de medicamentos, 

diagnóstico errado e consequentemente tratamento inapropriado)  que possam ser 

transmitidos aos operadores e aos usuários dos equipamentos através de MPs. Como foi 

descrito acima os riscos devem ser minimizados e para que isso ocorra através do suporte 

de gestão oferecido pelo modelo nesse critério quanto mais elevado o risco maior o valor 

associado a esse risco e por isso é tratada a maximização do critério (quanto maior o nivel 

de risco mas prioritária a ação sobre o equipamento). A tabela 4.3 descreve cada categoria 

de risco.  

 

   Tabela 4.3 - Critério risco ao paciente ou operador adaptado de Fennigkok & Smith (1989). 

Critério C2 – Risco ao paciente ou operador 

Risco Físico Nota 

Morte do paciente 5 

Dano ao operador ou paciente 4 

Terapia inapropriada ou falha de diagnóstico 2 

Nenhum risco significativo 1 

 Fonte: Autor (2009) 

 

• Grau de utilização do equipamento (C3) 

Esse critério está diretamente relacionado com o impacto que a unidade de saúde vai sofre 

em caso de falha/defeito do equipamento ou de algum componente dele na unidade, pois a 

medida que esse é mais exigido a repercursão de seu funcionamento irregular será mais 

grave. Esse critério originalmente foi proposto Martins et al. (1990) e nessa proposta 

apresenta a mesma caracteristica que o critério anterior, ou seja, quanto maior o nivel de 



Capítulo 4                                                                                                     Modelo Proposto 

61 

utilização do equipamento, maior o índice e consequentemente maior a necessidade de 

promover ações de manutenção para a continuidade do sistema produtivo. Logo a 

maximização do critério será abordada. 

 

Tabela 4.4 - Critério grau de utilização do equipamento adaptado de Martins et. al (1990). 

Critério C3 – Grau de utilização do equipamento 

Escala Verbal Descrição 
Escala 

Numérica 

Muito alto (MA) O equipamento é utilizado mais de cinco vezes ao dia 1,00 

Alto (A) O equipamento é utilizado até cinco vezes ao dia 0,75 

Razoável (R) O equipamento é utilizado pelo menos uma vez ao dia 0,50 

Baixo (B) O equipamento é utilizado até cinco vezes na semana 0,25 

Muito baixo 

(MB) 

O equipamento é utilizado pelo menos uma vez na 

semana 
0,00 

Fonte: Autor (2009) 

 

• Grau de dependência (C4) 

Na proposta de Martins et al. (1990) o grau de dependência aparece para saber o quanto os 

equipamentos de uma unidade pode sofre com a falta de um outro, e ainda comprometer o 

tratamento ou diagnóstico ou até mesmo provocar uma séria de falhas dentro do setor. 

Nesse estudo foi atribuida uma escala verbal a umas faixas de utilização do equipamento e 

a essa escala foi relacionada uma escala numérica que assim como os critérios anteriores 

irão compor a priorização na manutenção. Corresponde as mesmas caracteristicas do 

critério anterior, utilizando uma escala crescente a medida que cresce a dependência dos 

equipamentos em relação a um ou mais equipamentos. Desta forma a medida que o 

equipamento recebe uma pontuação elevada mais necessária a sua inclusão na MP, logo o 

critério é de maximização. 
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Tabela 4.5 - Critério grau de dependência adaptado de Martins et. al (1990). 

Critério C4 – Grau de dependência 

Escala 

Verbal 
Descrição 

Muito alto 

(MA) 

Outros equipamentos são extremamentes dependentes para o 

funcionamento. 

Alto (A) Outros equipamentos são bastante dependentes para o funcionamento. 

Razoável (R) 
Outros equipamentos são razoávelmente dependentes para o 

funcionamento. 

Baixo (B) Outros equipamentos são pouco dependentes para o funcionamento. 

Muito baixo 

(MB) 

Outros equipamentos são praticamente independentes para o 

funcionamento. 

Fonte: Autor (2009) 

 

• Facilidade de manutenção (C5) 

Iniciamente proposto por Martins et al. (1990), está relacionado com o tempo médio de  

manutenção preventiva pois interfere na capacidade de produção da equipe assim como na 

disponibilidade dos equipamentos e consequentemente na qualidade da prestação do 

serviço. A unidade de medida para utilizada para o critério nesse estudo será horas. 

Diferentemente dos critérios 2, 3 e 4, deve ser percebido da mesma maneira que o critério 

1, pois a medida que o equipamento permanece improdutivo (no decorrer de uma 

manutenção) mais indisponível é a sua atividade, e por isso o critério facilidade de 

manutenção tem abordagem de minimização do critério (busca-se os menores valores).  

Para esse critério ainda seria possível utilizá-lo como maximização, desde que fosse 

considerado o tempo que um determinado equipamento passa indisponível quando na 

manutenção corretiva, ou seja, se o nivel de complexidade da manutenção corretiva de um 

equipamento se eleva, mais tempo necessário para devolver sua oparacionalidade e 

consequentemente o valor associado a esse grau de complexidade será maior. Nesta 

situação o critério exige uma abordagem de maximização. 

 

• Existência de equipamentos semelhantes na unidade (C6) 

Finalmente o último critério a ser utilizado para avaliação das alternativas para 

determinação de uma priorização dos equipamentos médicos-hospitalares na manutenção 

para Estabelecimentos Assistênciais a Saúde. Este considera a possibilidade de haver uma 
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substituição por eventuais falhas ou até mesmo por paradas para realização de manutenção, 

desde que sejam obtidos resultados confiáveis em caso de sua utilização. A escala utilizada 

apresenta 0 para uma situação positiva e 1 uma situação negativa e como a negação da 

existencia de equipamentos semelhantes favorece a uma manutenção prioritária (em caso 

de falha não tem um outro equipamento para desempenhar as funções necessárias). Logo a 

maximização do critério se faz necessária pois quanto maior for o indice no critério maior 

a urgencia na realização de MP. 

 

Tabela 4.6 - Critério existência de equipamentos semelhantes e suas escalas  
verbal e numérica. 

Critério C6 – Existência de equipamentos semelhantes 

Escala verbal Escala numérica 

Sim (S) 0,00 

Não (N) 1,00 

  Fonte: Autor (2009) 

 

4.1.3 Ponderação dos critérios (informações intercritérios) 

 

Nesta proposta de modelo de priorização de equipamentos na manutenção 

preventivas em Estabelecimento Assistênciais a Saúde o método não-compensatório, o 

PROMETHÉE, foi selecionado e por isso se faz necessária uma ponderação entre critérios. 

Essa ponderação nada mas é que a importância relativa entre os critérios utilizando 

números denominados pesos (AL-KLOUB et al.,1997).  

 
 
4.1.4 Avaliação das alternativas com relação aos critérios 

 

Nesta etapa a alternativas são avaliadas em relação aos critérios considerando 

valores  absolutos e relativos. O custo da manutenção é sem sombra de dúvidas um critério 

sem subjetividade alguma pois é expresso em unidades monetárias. Assim como o custo, o 

critério facilidade de manutenção será expresso em uma escala numérica (tempo) e 

portanto sem subjetividade. Para os critérios que apresentam uma subjetividade e não 

apresentam uma escala de valores que auxilie na comparação entre alternativas mais 

favoráveis será atribuida uma escala de comparação verbal para possibilitar uma 

mensuração das diferenças entre alternativas. 
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A seguir será feita uma simulação numérica para efeito didático, utilizando 

unidades monetárias para representar os custos de manutenção e alguns pesos dos critérios. 

A seguir as alternativas descritas na tabela 4.7 vão ser avaliadas a fim de apontar uma 

priorização na manutenção com base nos critérios já citados. Em seguida serão 

apresentadas as escalas numéricas utilizadas para as escalas verbais dos critérios aplicados 

ao modelo. 

 

Tabela 4.7 - Alternativas e respectivos códigos 

Alternativas 

Nº 
Representação 

1 A1 

2 A2 

3 A3 

4 A4 

5 A5 

6 A6 

7 A7 

8 A8 

9 A9 

10 A10 

    Fonte: Autor (2009) 

 
Os equipamentos aqui tratados como alternativas do problema de decisão 

(priorização na manutenção) estão representados por códigos. São exemplos de 

equipamentos médicos-hospitalares:  

 

• Aparelho de pressão arterial com coluina de mercúrio; 

• Aparelho de raio X portátil e fixo; 

• Arco cirurgicocom anodo giratório ou fixo; 

• Aspirados cirúrgico / secreção elétrico a vácuo; 

• Auto claves; 

• Bicoangulador; 

• Bisturi eletrônico microprocessado; 

• Braço articulado para resriradores bird; 
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• Captonógrafo; 

• Cardiotocográfico; 

• Cardioversor etc. 

 
 

Tabela 4.8 - Escala para julgamento do grau de utilização 
do equipamento (C3). 

Escala verbal Escala numérica 

Muito alto (MA) 1,00 

Alto (A) 0,75 

Razoável (R) 0,50 

Baixo (B) 0,25 

Muito baixo (MB) 0,00 

   Fonte: Autor (2009) 

 

  

Tabela 4.9 - Escala para julgamento do grau de dependência (C4). 

Escala verbal Escala numérica 

Muito alto (MA) 1,00 

Alto (A) 0,75 

Razoável (R) 0,50 

Baixo (B) 0,25 

Muito baixo (MB) 0,00 

   Fonte: Autor (2009) 

 
 
 A tabela 4.10 foi composta a partir da avaliação dos itens considerando aspectos 

quantitativos e qualitativos, ou seja, objetivos e subjetivos. Sendo em seguida reformulada 

com auxilio das tabelas de escalas para uma matriz preenchida com valores numéricos.  

 
 

       Tabela 4.10 - Matriz de avaliação das alternativas para cada critério 

Critérios 
Alternativas 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 
A1 3000 5 A A 5 S 
A2 2500 4 R MA 4 S 
A3 3000 3 R A 4 N 
A4 1200 3 A MB 8 S 
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A5 5000 3 R MB 7 S 
A6 8000 4 MA R 12 S 
A7 5000 5 R A 3 S 
A8 11000 3 A B 20 S 
A9 3000 3 A B 6 N 
A10 2000 3 A A 3 S 

       Fonte: Autor (2009) 

 
 Utilizando os valores atribuidos na escala verbal para os critérios subjetivos, a 

matriz de avaliação das alternativas assume a seguinte forma (tabela 4.11): 

 

   Tabela 4.11 – Matriz de avaliação das alternativas para cada critério com dados de escala 

Critérios 
Alternativas 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 
A1 3000,00 5,00 0,75 0,75 5,00 0,00 
A2 2500,00 4,00 0,50 1,00 4,00 0,00 
A3 3000,00 3,00 0,50 0,75 4,00 1,00 
A4 1200,00 3,00 0,75 0,00 8,00 0,00 
A5 5000,00 3,00 0,50 0,00 7,00 0,00 
A6 8000,00 4,00 1,00 0,50 12,00 0,00 
A7 5000,00 5,00 0,50 0,75 6,00 0,00 
A8 11000,00 3,00 0,75 0,25 20,00 0,00 
A9 3000,00 3,00 0,75 0,25 6,00 1,00 
A10 2000,00 3,00 0,75 0,75 3,00 0,00 

           Fonte: Autor (2009) 

 

4.1.5 Estabelecimento dos pesos aos critérios 

 

Essa etapa consta da atribuição de uma importância relativa a esses critério através 

de uma escala numérica, entre 0 e 10, e utilizado como o pesos dos critérios. (GOMES et. 

al. 2006). 

        Tabela 4.12 - Posição dos critérios e respectivos pesos. 

Critério Pesos Pesos normalizados 
C1 1 0,029 
C2 8 0,229 
C3 7 0,200 
C4 3 0,086 
C5 6 0,171 
C6 10 0,286 

                                     Fonte: Autor (2009)  
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4.1.6 Escolha das funções de preferência 

 

Cada critério utilizado no método PROMETHÉE necessita de uma função de 

preferência que represente a preferência do decisor. Deve representar as variações de 

desempenho entre alternativas percebidas pelo decisor para optar por uma situação que 

eleve seu objetivo global. Uma função Fj(a,b) deve ser definida e assume valores entre 0 e 

1, devendo respeitar algumas condições impostas pelas funções de preferências utilizada 

para cada critério do problema (BELTON & STEWART, 2002). 

Existem recomendações para alguns tipos de critérios que utilizam escalas verbais, 

ou seja, apresentam caracteristicas subjetivas, cuja as funções de preferências mais 

adequadas são as do tipo I (KEYSER & PETER, 1998).  

Na tabela 4.13 estão as informações das funções de preferências utilizadas para 

cada critério do problema em questão, além dos pesos atribuidos a cada um dos critérios.  

Tanto as funções de preferência quanto os pesos dos critérios foram selecionados sem a 

figura do decisor devido ao modelo ter sido utilizado em uma simulação. 

 
  Tabela 4.13 - Funções de preferência 

Critério Preferênc p  q  wc 
C1 Tipo III 1000 - 0,286 
C2 Tipo IV  2 1 0,229 
C3 Tipo I - - 0,200 
C4 Tipo I - - 0,171 
C5 Tipo III 5 - 0,086 
C6 Tipo I - - 0,029 

Fonte: Autor (2009) 

 

4.1.7 Intensidades de preferência 

 
Nesta seção serão realizados todos os calculos e avaliações das comparações par a 

par das alternativas para cada critério do problema de acordo com o procedimento proposto 

pelo método PROMETHÉE, respeitando os argumentos de cada função de prefêrencia. 

Todas as etapas deste item são essenciais para o estabelecimento da matriz de avaliação 

das alternativas composta das avaliações par a par das alternativas, fluxo positivo, fluxo 
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negativo e fluxo líquido conforme o método. A tabela 4.14 representa um exemplo de 

matriz proposta pelo PROMETHÈE. 

 
 
Tabela 4.14 – Matriz de avaliação das alternativas  

Alternativas A1 A2 A3 A4 A5 A6 
Fluxo 

positivo 

A1 (A1,A1) (A1,A2) ...   (A6,A1) Q+(A1) 

A2 (A2,A1)      Q+(A2) 

A3       Q+(A3) 

A4       Q+(A4) 

A5       Q+(A5) 

A6 (A6,A1)     (A6,A6) Q+(A6) 

Fluxo 

negativo 
Q-(A1) Q-(A2) Q-(A3) Q-(A4) Q-(A5) Q-(A6)  

Fluxo 

líquido 

Q+(A1)- 

Q-(A1) 

Q+(A2)- 

Q-(A2) 

Q+(A3)- 

Q-(A3) 

Q+(A4)- 

Q-(A4) 

Q+(A5)- 

Q-(A5) 

Q+(A6)- 

Q-(A6) 
 

Fonte: Autor (2009) 
  

Através dos dados fornecidos no início da aplicação do modelo as tabelas a seguir 

foram geradas com auxilio do Microsoft Office Excel, utilizando os argumentos impostos 

pelas funções de preferências utilizadas por cada critério.  

 

• Custo de manutenção – através da função de preferência Tipo III, Critério de 

preferência linear, a tabela 4.15 foi gerada. Quando a diferença entre as alternativas 

for maior que o limiar de preferência (p=1000), a célula recebe o valor 1, essa 

diferença sendo negativa recebe o valor 0 e se a diferença for entre 0 e p, recebe o 

valor calculado pela equação [gj(a)-gj(b)]/p. Em seguida os valores obtidos na 

tabela 4.16 são multiplicado pelo peso atribuido ao critério e os resultados são 

apresentados.  
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Tabela 4.15 - Intensidades de preferência dos custo de manutenção (wC1=0,029) 

  A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 
A1 0 500 0 1800 -2000 -5000 -2000 -8000 0 1000 
A2 -500 0 -500 1300 -2500 -5500 -2500 -8500 -500 500 
A3 0 500 0 1800 -2000 -5000 -2000 -8000 0 1000 
A4 -1800 -1300 -1800 0 -3800 -6800 -3800 -9800 -1800 -800 
A5 2000 2500 2000 3800 0 -3000 0 -6000 2000 3000 
A6 5000 5500 5000 6800 3000 0 3000 -3000 5000 6000 
A7 2000 2500 2000 3800 0 -3000 0 -6000 2000 3000 
A8 8000 8500 8000 9800 6000 3000 6000 0 8000 9000 
A9 0 500 0 1800 -2000 -5000 -2000 -8000 0 1000 
A10 -1000 -500 -1000 800 -3000 -6000 -3000 -9000 -1000 0 

Fonte: Autor (2009) 

 

De acordo com o PROMETHÉE, quando os critérios tem caracteristicas de 

minimização das alternativas, faz-se necessário o uso de uma transposição da matriz de 

intensidade de preferências para que o modelo seja utilizado corretamente (tabela 4.16). 

 
Tabela 4.16 - Matriz transposta das intensidades de preferência dos custo de manutenção (wC1=0,029) 

  A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 
A1 0 -500 0 -1800 2000 5000 2000 8000 0 -1000 
A2 500 0 500 -1300 2500 5500 2500 8500 500 -500 
A3 0 -500 0 -1800 2000 5000 2000 8000 0 -1000 
A4 1800 1300 1800 0 3800 6800 3800 9800 1800 800 
A5 -2000 -2500 -2000 -3800 0 3000 0 6000 -2000 -3000 
A6 -5000 -5500 -5000 -6800 -3000 0 -3000 3000 -5000 -6000 
A7 -2000 -2500 -2000 -3800 0 3000 0 6000 -2000 -3000 
A8 -8000 -8500 -8000 -9800 -6000 -3000 -6000 0 -8000 -9000 
A9 0 -500 0 -1800 2000 5000 2000 8000 0 -1000 
A10 1000 500 1000 -800 3000 6000 3000 9000 1000 0 
Fonte: Autor (2009) 

 
Tabela 4.17 - Grau de sobreclassificação do critério custo de manutenção 
  A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 

A1 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,2857 0,2857 0,2857 0,2857 0,0000 0,0000 
A2 0,1429 0,0000 0,1429 0,0000 0,2857 0,2857 0,2857 0,2857 0,1429 0,0000 
A3 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,2857 0,2857 0,2857 0,2857 0,0000 0,0000 
A4 0,2857 0,2857 0,2857 0,0000 0,2857 0,2857 0,2857 0,2857 0,2857 0,2286 
A5 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,2857 0,0000 0,2857 0,0000 0,0000 
A6 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,2857 0,0000 0,0000 
A7 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,2857 0,0000 0,2857 0,0000 0,0000 
A8 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
A9 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,2857 0,2857 0,2857 0,2857 0,0000 0,0000 
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A10 0,2857 0,1429 0,2857 0,0000 0,2857 0,2857 0,2857 0,2857 0,2857 0,0000 
Fonte: Autor (2009) 
 

• Risco ao paciente ou operador – através da função de preferência Tipo IV, Critério 

Nível, a tabela 4.18 foi gerada. Quando a diferença entre as alternativas for maior 

que o limiar de preferência (p=2), a cécula recebe o valor 1, essa diferença sendo 

negativa recebe o valor 0 e se a diferença for entre p e q, recebe o valor 0,5. Em 

seguida os valores obtidos na tabela 4.18 são multiplicado pelo peso atribuido ao 

critério e os resultados são apresentados (tabela 4.19). 

 

Tabela 4.18 - Intensidades de preferência dos risco ao pacientes ou operador (wC2=0,229) 

  A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 
A1 0 1 2 2 2 0 0 2 2 2 
A2 -1 0 1 1 1 -1 -1 1 1 1 
A3 -2 -1 0 0 0 -2 -2 0 0 0 
A4 -2 -1 0 0 0 -2 -2 0 0 0 
A5 -2 -1 0 0 0 -2 -2 0 0 0 
A6 -1 0 1 1 1 -1 -1 1 1 1 
A7 0 1 2 2 2 0 0 2 2 2 
A8 -2 -1 0 0 0 -2 -2 0 0 0 
A9 -2 -1 0 0 0 -2 -2 0 0 0 
A10 -2 -1 0 0 0 -2 -2 0 0 0 

 Fonte: Autor (2009) 

 
 
Tabela 4.19 - Grau de sobreclassificação do critério risco aos pacientes ou operador 
  A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 

A1 0,0000 0,1143 0,2286 0,2286 0,2286 0,0000 0,0000 0,2286 0,2286 0,2286 
A2 0,0000 0,0000 0,1143 0,1143 0,1143 0,0000 0,0000 0,1143 0,1143 0,1143 
A3 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
A4 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
A5 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
A6 0,0000 0,0000 0,1143 0,1143 0,1143 0,0000 0,0000 0,1143 0,1143 0,1143 
A7 0,0000 0,1143 0,2286 0,2286 0,2286 0,0000 0,0000 0,2286 0,2286 0,2286 
A8 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
A9 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
A10 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Fonte: Autor (2009) 
 
 

• Grau de utilização – através da função de preferência Tipo I, Critério usual, a tabela 

4.20 foi gerada. Quando a diferença entre as alternativas for positiva a cécula 
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recebe o valor 1 e se essa diferença for negativa recebe o valor 0. Em seguida os 

valores obtidos na tabela 4.20 são multiplicado pelo peso atribuido ao critério e os 

resultados são apresentados (tabela 4.21). 

  
 
Tabela 4.20 - Intensidades de preferência do grau de utilização (wC3=0,200) 

  A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 
A1 -0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 -0,25 -0,25 0,00 0,00 0,00 
A2 -0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,50 -0,50 -0,25 -0,25 -0,25 
A3 -0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,50 -0,50 -0,25 -0,25 -0,25 
A4 -0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 -0,25 -0,25 0,00 0,00 0,00 
A5 -0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,50 -0,50 -0,25 -0,25 -0,25 
A6 0,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,00 0,00 0,25 0,25 0,25 
A7 -0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,50 -0,50 -0,25 -0,25 -0,25 
A8 -0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 -0,25 -0,25 0,00 0,00 0,00 
A9 -0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 -0,25 -0,25 0,00 0,00 0,00 
A10 -0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 -0,25 -0,25 0,00 0,00 0,00 
Fonte: Autor (2009) 

 
 
Tabela 4.21 - Grau de sobreclassificação do critério grau de utilização 

  A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 
A1 0 0,2 0,2 0,2 0,2 0 0 0 0 0 
A2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
A3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
A4 0 0,2 0,2 0,2 0,2 0 0 0 0 0 
A5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
A6 0 0,2 0,2 0,2 0,2 0 0 0,2 0,2 0,2 
A7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
A8 0 0,2 0,2 0,2 0,2 0 0 0 0 0 
A9 0 0,2 0,2 0,2 0,2 0 0 0 0 0 
A10 0 0,2 0,2 0,2 0,2 0 0 0 0 0 
Fonte: Autor (2009) 
 

• Grau de dependência dos equipamentos – através da função de preferência Tipo I, 

Critério usual, a tabela 4.22 foi gerada. Quando a diferença entre as alternativas for 

positiva a cécula recebe o valor 1 e se essa diferença for negativa recebe o valor 0. 

Em seguida os valores obtidos na tabela 4.22 são multiplicado pelo peso atribuido 

ao critério e os resultados são apresentados (tabela 4.23). 
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Tabela 4.22 - Intensidades de preferência do grau de dependência dos equipamentos (wC4=0,086) 
  A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 

A1 -0,25 0,75 0,00 0,75 0,75 -0,25 -0,25 -0,25 0,00 0,00 
A2 0,00 1,00 0,25 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,25 
A3 -0,25 0,75 0,00 0,75 0,75 -0,25 -0,25 -0,25 0,00 0,00 
A4 -1,00 0,00 -0,75 0,00 0,00 -1,00 -1,00 -1,00 -0,75 -0,75 
A5 -1,00 0,00 -0,75 0,00 0,00 -1,00 -1,00 -1,00 -0,75 -0,75 
A6 -0,50 0,50 -0,25 0,50 0,50 -0,50 -0,50 -0,50 -0,25 -0,25 
A7 -0,25 0,75 0,00 0,75 0,75 -0,25 -0,25 -0,25 0,00 0,00 
A8 -0,75 0,25 -0,50 0,25 0,25 -0,75 -0,75 -0,75 -0,50 -0,50 
A9 -0,75 0,25 -0,50 0,25 0,25 -0,75 -0,75 -0,75 -0,50 -0,50 
A10 -0,25 0,75 0,00 0,75 0,75 -0,25 -0,25 -0,25 0,00 0,00 
Fonte: Autor (2009) 

 
 
Tabela 4.23 - Grau de sobreclassificação do critério grau de dependência dos equipamentos 
  A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 

A1 0,0000 0,1714 0,0000 0,1714 0,1714 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
A2 0,0000 0,1714 0,1714 0,1714 0,1714 0,0000 0,0000 0,0000 0,1714 0,1714 
A3 0,0000 0,1714 0,0000 0,1714 0,1714 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
A4 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
A5 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
A6 0,0000 0,1714 0,0000 0,1714 0,1714 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
A7 0,0000 0,1714 0,0000 0,1714 0,1714 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
A8 0,0000 0,1714 0,0000 0,1714 0,1714 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
A9 0,0000 0,1714 0,0000 0,1714 0,1714 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
A10 0,0000 0,1714 0,0000 0,1714 0,1714 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Fonte: Autor (2009) 
 

• Facilidade de manutenção – através da função de preferência Tipo III, Critério de 

preferência linear, a tabela 4.24 foi gerada. Quando a diferença entre as alternativas 

for maior que o limiar de preferência (p=5), a cécula recebe o valor 1, essa 

diferença sendo negativa recebe o valor 0 e se a diferença for entre 0 e p, recebe o 

valor calculado pela equação [gj(a)-gj(b)]/p. Em seguida os valores obtidos na 

tabela 4.25 são multiplicado pelo peso atribuido ao critério e os resultados são 

apresentados (tabela 4.26). 

 

Tabela 4.24 - Intensidades de preferência da facilidade de manutenção (wC5=0,171) 
  A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 

A1 0 1 1 -3 -2 -7 2 -15 -1 2 
A2 -1 0 0 -4 -3 -8 1 -16 -2 1 
A3 -1 0 0 -4 -3 -8 1 -16 -2 1 
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A4 3 4 4 0 1 -4 5 -12 2 5 
A5 2 3 3 -1 0 -5 4 -13 1 4 
A6 7 8 8 4 5 0 9 -8 6 9 
A7 1 2 2 -2 -1 -6 3 -14 0 3 
A8 15 16 16 12 13 8 17 0 14 17 
A9 1 2 2 -2 -1 -6 3 -14 0 3 
A10 -2 -1 -1 -5 -4 -9 0 -17 -3 0 
Fonte: Autor (2009) 

 
 

Da mesma maneira que o primeiro critério, faz-se necessário o uso de uma 

transposição da matriz de intensidade de preferências para que o modelo seja utilizado 

corretamente (tabela 4.25). 

 
 
Tabela 4.25 - Matriz transposta das intensidades de preferência da facilidade de manutenção (wC5=0,171) 

  A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 
A1 0 -1 -1 3 2 7 1 15 1 -2 
A2 1 0 0 4 3 8 2 16 2 -1 
A3 1 0 0 4 3 8 2 16 2 -1 
A4 -3 -4 -4 0 -1 4 -2 12 -2 -5 
A5 -2 -3 -3 1 0 5 -1 13 -1 -4 
A6 -7 -8 -8 -4 -5 0 -6 8 -6 -9 
A7 2 1 1 5 4 9 3 17 3 0 
A8 -15 -16 -16 -12 -13 -8 -14 0 -14 -17 
A9 -1 -2 -2 2 1 6 0 14 0 -3 
A10 2 1 1 5 4 9 3 17 3 0 
Fonte: Autor (2009) 

 
 
Tabela 4.26 - Grau de sobreclassificação do critério facilidade de manutenção 
  A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 

A1 0,0000 0,0000 0,0000 0,0514 0,0343 0,0857 0,0171 0,0857 0,0171 0,0000 
A2 0,0171 0,0000 0,0000 0,0686 0,0514 0,0857 0,0343 0,0857 0,0343 0,0000 
A3 0,0171 0,0000 0,0000 0,0686 0,0514 0,0857 0,0343 0,0857 0,0343 0,0000 
A4 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0686 0,0000 0,0857 0,0000 0,0000 
A5 0,0000 0,0000 0,0000 0,0171 0,0000 0,0857 0,0000 0,0857 0,0000 0,0000 
A6 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0857 0,0000 0,0000 
A7 0,0343 0,0171 0,0171 0,0857 0,0686 0,0857 0,0514 0,0857 0,0514 0,0000 
A8 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
A9 0,0000 0,0000 0,0000 0,0343 0,0171 0,0857 0,0000 0,0857 0,0000 0,0000 
A10 0,0343 0,0171 0,0171 0,0857 0,0686 0,0857 0,0514 0,0857 0,0514 0,0000 
Fonte: Autor (2009) 
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• Existência de equipamentos semelhantes na unidade – através da função de 

preferência Tipo I, Critério usual, a tabela seguinte foi gerada. Quando a diferença 

entre as alternativas for positiva a cécula recebe o valor 1 e se essa diferença for 

negativa recebe o valor 0. Em seguida os valores obtidos na tabela 4.27 são 

multiplicado pelo peso atribuido ao critério e os resultados são apresentados (tabela 

4.28). 

 

Tabela 4.27 - Intensidades de preferência de existência de equipamentos semelhantes na unidade (wC6=0,286) 
  A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 

A1 0 0 -1 0 0 0 0 -1 -1 0 
A2 0 0 -1 0 0 0 0 -1 -1 0 
A3 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 
A4 0 0 -1 0 0 0 0 -1 -1 0 
A5 0 0 -1 0 0 0 0 -1 -1 0 
A6 0 0 -1 0 0 0 0 -1 -1 0 
A7 0 0 -1 0 0 0 0 -1 -1 0 
A8 0 0 -1 0 0 0 0 -1 -1 0 
A9 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 
A10 0 0 -1 0 0 0 0 -1 -1 0 
Fonte: Autor (2009) 

 

Tabela 4.28 - Grau de sobreclassificação do critério existência de equipamentos semelhantes na unidade 
  A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 

A1 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
A2 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
A3 0,0286 0,0286 0,0000 0,0286 0,0286 0,0286 0,0286 0,0000 0,0000 0,0286 
A4 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
A5 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
A6 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
A7 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
A8 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
A9 0,0286 0,0286 0,0000 0,0286 0,0286 0,0286 0,0286 0,0000 0,0000 0,0286 
A10 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
Fonte: Autor (2009) 

 

Após o cálculo dos índices de preferências dos critérios o próximo passo consiste 

em somar os índices de todos os critérios de cada par de alternativas e colocados na tabela 

4.29.  
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Tabela 4.29 - Somatório dos graus de sobreclassificação 
  A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 

A1 0,0000 0,4857 0,4286 0,6514 0,9200 0,3714 0,3029 0,6000 0,2457 0,2286 
A2 0,1600 0,1714 0,4286 0,3543 0,6229 0,3714 0,3200 0,4857 0,4629 0,2857 
A3 0,0457 0,2000 0,0000 0,2686 0,5371 0,4000 0,3486 0,3714 0,0343 0,0286 
A4 0,2857 0,4857 0,4857 0,2000 0,4857 0,3543 0,2857 0,3714 0,2857 0,2286 
A5 0,0000 0,0000 0,0000 0,0171 0,0000 0,3714 0,0000 0,3714 0,0000 0,0000 
A6 0,0000 0,3714 0,3143 0,4857 0,4857 0,0000 0,0000 0,6857 0,3143 0,3143 
A7 0,0343 0,3029 0,2457 0,4857 0,4686 0,3714 0,0514 0,6000 0,2800 0,2286 
A8 0,0000 0,3714 0,2000 0,3714 0,3714 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
A9 0,0286 0,4000 0,2000 0,4343 0,7029 0,4000 0,3143 0,3714 0,0000 0,0286 
A10 0,3200 0,5314 0,5029 0,4571 0,7257 0,3714 0,3371 0,3714 0,3371 0,0000 
Fonte: Autor (2009) 

 

4.2 Priorização das alternativas        

 

Nesta seção são calculados os fluxos positivos (eq. 2.7), negativos (eq. 2.8) e líquidos 

(eq. 2.9) que servirão para ordenar as alternativas segundo os critérios e as preferências 

utilizadas no modelo (tabela 4.30).  

 
Tabela 4.30 – Graus de sobreclassificação, fluxos positivo, fluxos negativo e fluxos líquido. 

 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 Φ
+ 

A1 0,0000 0,4857 0,4286 0,6514 0,9200 0,3714 0,3029 0,6000 0,2457 0,2286 0,4705 
A2 0,1600 0,1714 0,4286 0,3543 0,6229 0,3714 0,3200 0,4857 0,4629 0,2857 0,4070 
A3 0,0457 0,2000 0,0000 0,2686 0,5371 0,4000 0,3486 0,3714 0,0343 0,0286 0,2483 
A4 0,2857 0,4857 0,4857 0,2000 0,4857 0,3543 0,2857 0,3714 0,2857 0,2286 0,3854 
A5 0,0000 0,0000 0,0000 0,0171 0,0000 0,3714 0,0000 0,3714 0,0000 0,0000 0,0844 
A6 0,0000 0,3714 0,3143 0,4857 0,4857 0,0000 0,0000 0,6857 0,3143 0,3143 0,3302 
A7 0,0343 0,3029 0,2457 0,4857 0,4686 0,3714 0,0514 0,6000 0,2800 0,2286 0,3410 
A8 0,0000 0,3714 0,2000 0,3714 0,3714 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1460 
A9 0,0286 0,4000 0,2000 0,4343 0,7029 0,4000 0,3143 0,3714 0,0000 0,0286 0,3200 
A10 0,3200 0,5314 0,5029 0,4571 0,7257 0,3714 0,3371 0,3714 0,3371 0,0000 0,4394 
Φ

- 0,0971 0,3689 0,3117 0,4140 0,5911 0,3346 0,2178 0,4698 0,2178 0,1492  
Φ 0,3733 0,0381 -0,0635 -0,0286 -0,5067 -0,0044 0,1232 -0,3238 0,1022 0,2902  

 Fonte: Autor (2009) 
 

A priorização dos equipamentos na manutenção preventiva utilizados nesse modelo 

podem ser vista utilizando a ultima coluna e as duas últimas linhas da tabela anterior e com 

os dados dessas células e inserindo uma coluna relacionada a prioridade dos equipamentos 

(tabela 4.31).   
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  Tabela 4.31 - Resultado da ordenação das alternativas 

Fluxos 
 Φ

+ Φ
- Φ Prioridade 

A1 0,3600 0,0943 0,2657 1º 
A9 0,4019 0,1578 0,2441 2º 
A7 0,3105 0,1244 0,1860 3º 
A3 0,3473 0,2346 0,1127 4º 
A10 0,2517 0,1740 0,0778 5º 
A6 0,2825 0,2375 0,0451 6º 
A2 0,2346 0,3108 -0,0762 7º 
A8 0,1175 0,2984 -0,1810 8º 
A4 0,1511 0,4406 -0,2895 9º 
A5 0,0483 0,4330 -0,3848 10º 

                               Fonte: Autor (2009) 
 
 

 
4.3 Avaliação dos resultados 

 

Inicialmente era possível qualquer pessoa afirmar que uma ou outra alternativa 

poderia ser preferível em relação às demais por apresentar algum valor extremo, ou seja, 

que fosse percebido rapidamente dentre os demais. Apesar de essas análises serem bastante 

comuns no dia a dia, pode apresentar um desvio muito significativo em relação aos 

resultados correspondentes as preferências do decisor.  

Nos modelos multicritério as informações intercritérios, estruturas de preferências, 

critérios, escalas de valores, os pesos adotado para cada critério e até mesmo a situação de 

risco em que o decisor pode ser colocado, certamente interferem nos resultados obtidos 

pela primeira impressão do conjunto respostas possíveis ao problema. A grande questão 

dos métodos multicritérios está relacionada com a capacidade de tratar problemas com uma 

diversidade de critério e alternativas e ainda poder oferecer ao decisor um auxílio para uma 

solução viável para o problema, mas ainda é preciso estar ciente que jamais será oferecida 

uma solução ótima ao problema, mas uma solução mais equilibrada diante das alternativas 

e dos critérios.  

Um decisor se questionado a avaliar a matriz de avaliação das alternativas para cada 

critério com dados das escalas, poderia afirmar que levando em consideração apenas o 

critério 1 seria imediata a priorização da alternativa A4 (menor custo de manutenção) 

como a primeira a passar por uma MP. Em uma avaliação um pouco mesmo imediata seria 
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possivel perceber que o peso referente ao critério C1 é justamente o menor adotado por 

todos os critérios do problema. Importante lembrar que está sendo visualizado apenas o 

critério custo de manutenção avaliado como o menos relevante diante do problema. 

Partindo para o segundo critério, risco ao paciente ou operador, adotando a 

priorização apenas pelo C2, seria encontrada ao invés de uma, duas alternativas possíveis 

de iniciar a lista de priorização de MP’s. As alternativas A1 e A7, porém não seria nem 

mesmo possível afirmar delas seria a primeira entre elas. Nesse caso alguma das duas 

seriam a primeira aleatoriamente e as demais alternativas seria bastante difícil estabelecer 

um ranking pois existem diversas alternativas como os mesmos valores. 

No critério grau de utilização dos equipamentos (C3) assim como o critério grau de 

dependência dos equipamentos (C4), não haveria dúvidas de qual das alternativas seria a 

primeira a passar pela MP, mas na determinação da seqüência de alternativas a realizar MP 

recai na mesma situação do critério anterior, pois muitas alternativas também apresentam 

os mesmos valores. E com isso o problema teria uma indicação apenas para a primeira 

alternativa e entre as demais não teriam como afirmar qual seria mais necessária para 

seguir o ranking. 

O critério facilidade de manutenção nesse estudo está associado a uma escala de 

tempo necessário para realização de uma manutenção preventiva em um equipamento 

médico hospitalar. Seria um critério diretamente relacionado com a mantenabilidade de um 

equipamento diante do parque de equipamentos existentes no ambiente médico hospitalar. 

O objetivo desse critério é trazer ao modelo uma possibilidade de realizar MP de acordo 

com o tempo exigido que o equipamento consome da equipe de manutenção para realizar 

as atividades necessárias ao cumprimentos do plano de MP que cada equipamentos exige 

(seja por indicação dos fabricantes seja por cumprimento de regulamentos). A idéia desse 

critério é realizar o máximo de MP’s nos diversos equipamentos, partindo dos 

equipamentos que exigem menos tempo de execução e consequentemente das paradas para 

manutenção. A partir desse aspecto a alternativa A10 iniciaria na MP deixando mais para 

diante o mesmo problema que os critérios anteriores, a seqüência a ser seguida. 

E por fim o critério C6, existência de equipamentos semelhantes na unidade, deixaria 

a equipe de manutenção com um problema de saber qual seria a seqüência de 

equipamentos na MP desde a primeira alternativa, pois diversas delas apresentam 

teoricamente a mesma necessidade de manutenção.  

Deixando as avaliações individuais dos critérios, o estudo busca tratar as avaliações 

intercritérios. São avaliações que devem apontar não para uma solução ótima, mas uma 
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que atenda o modelo, que por sua vez, refere-se as preferências do decisor. Sendo assim, 

não devem ser tiradas conclusões a partir de critérios isolados, mas do conjunto de critérios 

que indicará uma seqüência de equipamentos levando em conta a melhor solução global, 

isto é, uma alternativa pode ser bastante ruim em determinado critério, mas no conjunto 

dos critérios pode superar esse aspecto que a deixa tão negativa. A alternativa A4 serve 

para justificar o que foi descrito acima, pois se levado em consideração apenas o critério 

C4, ela seria a primeira alternativa, mas quando levado ao modelo que considera uma 

avaliação global das alternativas, a mesma alternativa receber a penúltima posição na 

priorização dos equipamentos.  

O gráfico na figura 4.1 a seguir representa a os fluxos líquidos das alternativas em 

relação aos critérios segundo o modelo de priorização utilizado nesse estudo baseado no 

método multicritério PROMETHÈE de apoio à decisão. 

 

Fluxos segundo o método PROMETHÉE II
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Figura 4.1 - Gráfico representativo dos fluxos líquidos das alternativas. 
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5 CONCLUSÕES E SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUROS 
 
 Foram vistos neste estudo conceitos, classificação e tipos de manutenção necessária 

para o sucesso de um sistema produtivo, seja ele de bens ou de serviços. A qualidade de 

um sistema está a diretamente relacionada com a confiabilidade e disponibilidade de um 

complexo produtivo e envolve um cenário bastante complexo quando se percebe que a 

concorrência está presente em diversos setores. Soma-se a esses aspectos relevantes para a 

manutenção o custo. Esse talvez seja um dos mais complexos aspectos considerados na 

gestão dos recursos a fim de oferecer capacidade de produção compativel com o mercado, 

isto é, para que a oferta do sistema produtivo seja dentro das expectativas do mercado, o 

custo impacta diretamente. Para tratar com esse conjunto de variáveis utiliza-se da ciência 

e dos conhecimentos oriundos do estudo da confiabilidade e da Engenharia de Manutenção 

que tem por finalidade oferecer alternativas competitivas.  

 Nesse estudo a manutenção está sendo considerada em um contexto de 

equipamentos de assistência à saúde e qualidade de vida, em um contexto hospitalar. Aqui 

são analisados aspectos como riscos associados a operação e/ou utilização dos 

equipamentos, custo de manutenção (custos com MP, MC, estoque, capacitação entre 

outros), cumprimento de regulamentos e normas técnica de segurança. 

 Em um complexo hospitalar estão presentes uma grande diversidade de 

equipamentos que compreende as áreas de tratamento, diagnóstico, suporte à vida, 

realibitação, e ainda equipamentos que são pertinentes a mais de uma área ao mesmo 

tempo. São muitos os requisitos de segurança que devem ser respeitados para que um 

estabelecimento de assistência a saúde tenha autorização de funcionamento e para o 

cumprimento desses uma série de atividades são necessárias, desde as mais elementares as 

mais complexas. É nesse ponto que esse estudo surge para auxiliar os decisores a elaborar 

um modelo de gestão da manutenção do parque de equipamentos médicos-hospitalares. 

 A partir do levantamento bibliográfico realizado, observou-se a possibilidade de 

elaborar um modelo de suporte de gestão das atividade de manutenção em um contexto 

hospitalar baseado no estudo da abordagem multicritério de apoio a decisão. Nessa linha de 

pesquisa é possível agregar diversos parâmetros encontrados na Engenharia de 

Manutenção, pois apresenta a capacidade considerar diversos critérios, em sua maioria 

conflitantes, assim como considera a estrutura de preferência dos decisores. Isto é, os 

gestores do processo são envolvidos na estruturação do modelo proposto de gestão que terá 

características conforme a filosofia do estabelecimento. Importante frisar que na 
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estruturação do modelo o decisor é questionado quanto as suas preferências (enquanto 

gestor), porém se as respostas a esses questionamentos forem feitas com interesses 

próprios, o modelo na verdade apresentará caracteristicas voltadas aos interesses 

particulares e não da organização a qual faz parte. Outro aspecto importante na modelagem 

está no fato de que o decisor pode alterar suas preferências ao longo da estruturação e isso 

exige que o analista retome os trabalho desde o inicio para constatar se as respostas dadas 

aos questionamento ainda serão mantidas. 

 Com o uso dessa abordagem multicritério um levantamento foi realizado com a 

finalidade de apontar um dos métodos existentes a ser utilizado para a modelagem do 

problema de decisão. São aspectos relevantes para a seleção do método: tipo de problema; 

o contexto a ser estudado; os envolvidos e suas estruturas de preferências assim como da 

problemática.  

Soluções ótimas não são apresentadas pelo modelo pois nenhuma das alternativas 

supera todas as outras em todos os critérios. Existe a necessidade de informações 

intercritérios capaz de traduzir a importância relativa dos critérios considerados no modelo. 

Com isso um método não-compensatório é mais adequado possibilitando alternativas mais 

balanceadas, ou seja, apresentam melhor performance global.  

A partir do levantamento de qual método será utilizado, o PROMETHÉE  foi então 

selecionado por propor um ranking das alternativas mais favoráveis, segundo uma 

vantagem de requerer uma informação adicional muito clara que pode ser obtida 

facilmente e ainda gerenciada pelos atores do processo. Outro fator que contribui para a 

seleção do PROMETHÉE está na flexibilidade da seleção do tipo de função de preferência 

pelo decisor.  

Busca-se então um suporte para gestão da manutenção do parque de equipamentos 

em um EAS (Estabelecimento Assistêncial à Saúde) que por regulamentos e normas já 

exigem uma série de itens. O diferencial está em fazer além dos requisitos mínimos 

impostos por essas normas e regulamentos (pois como a própria expressão diz, são 

requisitos mínimos a serem cumpridos) a fim de evitar consequências negativas. A grande 

questão a ser respondida através do uso do modelo está em estabelecer em que ordem se 

deve investir nos equipamentos a fim de se ter uma redução das conseqüências de forma 

mais eficiente, em um ambiente que o custo e recursos são conflitantes? 

Importante citar que o método aqui proposto é um modelo baseado em uma 

simulação numérica. O modelo apresenta uma vantagem por não se limitar aos critérios e 

alternativas nele encontrados, pode perfeitamente ser inseridos ou excluídos critérios e 
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alternativas desde que sejam observadas as estruturas de preferências usadas em cada 

critério apontado pelo decisor. Importante considerar que em caso de inclusão ou exclusão 

de critérios ou alternativas após a obtenção de uma priorização, ou seja, depois de aplicar o 

modelo, é possível encontrar uma situação que a alteração da priorização inicial, exigindo 

que o modelo seja utilizado com os novos parâmetros. 

 
5.1 Sugestões de Trabalhos Futuros 
 

O objeto desse estudo trata de um assunto extremamente atual e importante para a 

sociedade de modo geral, principalmente aos profisionais que fazem as Engenharias de 

manutenção e Clínica. É necessário que os gestores tomem ciência que uma gama de 

procedimentos médicos-hospitalares podem estar comprometidos se a gestão do ambiente 

hospitalar não estiver em paralelo com as necessidades. Isso não se limita e gestão da 

manutenção, mas a gestão como um todo, onde estão envolvidos diversos aspectos 

relavantes.  

Aqui serão abordadas algumas sugestões de trabalhos futuros visando cada vez 

mais a busca pela exelência da prestação dos serviços nos diversos estabelecimentos de 

assisntência a saúde: 

o Realizar  um estudo das divergências entre o setor público e privado, 

baseado numa pesquisa de campo, onde vários decisores poderão opinar 

sobre os critérios, estruturas de preferência, alternativas; 

o Realizar um estudo sobre qual o melhor momento de aquisição e descarte de 

equipamentos em EAS, considerando que na rede publica de assistência à 

saúde os recursos são ainda menores e que todos os procedimentos de 

compras passam por concorrência publica (não sendo possível optar por 

marcas e modelos específicos); 

o Utilizar o método de classificação ELECTRE para classificar os 

equipamentos em grupos e em uma segunda etapa aplicar o PROMETHÉE 

a cada grupo apontado na primeira etapa para ordenar os equipamentos 

pertencentes. 
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