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RESUMO 

 

 

 
O estudo do emprego de atividades de manutenção no contexto hospitalar ainda 

é embrionário, se comparado à manutenção em instituições não hospitalares. Os 
Equipamentos Médico-Hospitalares (EMH) operam diretamente ou indiretamente no 
paciente; uma falha poderá causar grandes consequências, não somente financeiras, para 
aquele que fornece o serviço, mas também para a saúde do paciente que recebe o 
serviço. Desse modo, o gerenciamento adequado dos EMHs tem elevada importância 
nesse ambiente. Apesar dessa importância, poucas pesquisas têm sido desenvolvidas 
para ajudar o decisor. Percebe-se, então, a necessidade de construção de ferramentas 
voltadas especificamente para o EMH. Uma das atividades praticadas normalmente e 
que contribuem para o gerenciamento é a substituição. Ela é frequentemente empregada 
de maneira subjetiva, através basicamente pela experiência. A decisão de substituir um 
equipamento médico é uma decisão complexa que envolve diversos fatores subjetivos e 
qualitativos, o que torna impossível um decisor criar um modelo mental para relacionar 
tais fatores e determinar a melhor ação para o problema. Assim, existe a necessidade de 
um modelo que apóie o decisor para determinar qual a melhor ação a ser empregada. 
Entende-se que a melhor ação nesse contexto é determinar quando deverá substituir o 
equipamento em questão. Diante das deficiências e da escassez de trabalhos referentes 
ao tratamento do problema de decisão, nesta dissertação foi proposto um modelo 
baseado na teoria da utilidade multiatributo (MAUT) para relacionar fatores conflitantes 
e complexos que influenciam na decisão de quando substituir, satisfazendo os reais 
objetivos do decisor quanto à prática dessa atividade. O modelo foi estruturado em 
etapas, com base na metodologia do Value-Focused Thinking. Dessa maneira, a 
intenção é obter uma função utilidade global, partindo-se de insights de um processo de 
estruturação bastante pertinente, para que se possa representar mais apropriadamente as 
preferências do decisor em termos dos critérios de decisão. Finalmente, obtida a função 
utilidade global, é feita a maximização de tal função, a fim de se obter a política ótima 
de substituição, ou seja, determinar em qual ano o equipamento deverá ser substituído. 
O modelo foi simulado por meio de um estudo de caso de substituição do tomógrafo 
computadorizado com dados reais e apresentou resultado compatível com a realidade, 
podendo ser considerado como mais uma ferramenta de grande valia para o decisor 
utilizar na prática. 
 

Palavras-chaves: Substituição, Equipamento Hospitalar, Teoria da Ultilidade 
Multiatributo.  



ABSTRACT  
 
 
 
The study of the use of maintenance activities in the context of a hospital is still 

embryonic, if compared to maintenance in non-hospital institutions. Medical and 
Hospital Equipment (MHE) is directly or indirectly used on patients; a failure may bring 
about huge consequences, not only financial and legal ones, to whoever provides the 
service but also, and more importantly from a humanitarian and ethical point of view, to 
the health of the patient receiving the service. Thus, the stringent management of EMHs 
is of the utmost importance in this environment. Despite being of such importance, few 
research studies have been undertaken to help the decision maker. It is therefore evident 
there is a need to construct tools specifically targeted on MHE. One of the activities 
normally carried out and one that contributes to such management is that of making 
replacements. This is often used in a subjective manner, founded on little more than 
experience. Yet making a decision on replacing medical equipment is complex and one 
which involves several subjective and qualitative factors which makes it impossible for 
a decision maker to create a mental model so as to weigh up these factors and determine 
the best action for the problem. Thus, there is a need for a model that supports the 
decision maker to determine what the best line of action is, which, in this context, is to 
determine when the equipment in question should be replaced. Given the lack of studies 
and deficiencies in research with regard to dealing with a decision problem, this 
dissertation puts forward a model based on multi-attribute utility theory (MAUT) so as 
to provide a means of weighing up the conflicting and complex factors that influence 
the decision on when to make a replacement, and thus to satisfy the decision-maker’s 
real objectives regarding the conduct of this activity. The model was structured in 
stages, based on the methodology of Value-Focused Thinking. Thus, the aim is to 
obtain an overall utility function, based on insights from a process of highly pertinent 
structuring so that it may more appropriately represent the decision maker’s preferences 
in terms of the decision criteria. Finally, after having obtained the overall utility 
function, it is maximized in order to obtain the optimal replacement policy, i.e., to 
determine in what year the equipment should be replaced. The model was simulated by 
using real data in a case study on replacing a computerized tomograph and produced 
results consistent with reality. The model can therefore be considered as another highly 
valuable tool of great practical value to the decision maker. 

 

 

Keywords: Replacement, Hospital Equipment, Multi-attribute utility theory 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Justificativa 

Devido à grande necessidade e às pressões para que os hospitais forneçam serviços de 

qualidade e de forma efetiva aos pacientes, é patente a necessidade de eles terem um maior 

controle financeiro. Um dos pontos-chaves dessa situação é o gerenciamento dos 

equipamentos médicos hospitalares. Esses estabelecimentos são portadores de grande 

concentração das mais variadas tecnologias, que sempre estão a evoluir para proporcionar 

melhorias na condição de vida. Assim, pode-se inferir que um dos aspectos mais relevantes do 

gerenciamento desses tipos de equipamentos é a atividade de substituição. Geralmente essa 

decisão é feita de maneira subjetiva, baseada na experiência, não sendo comum um tratamento 

mais adequado que permita ao decisor tomar decisões de forma mais consistente. Na 

literatura, há poucas pesquisas desenvolvidas sobre as políticas de substituição de 

equipamento médico-hospitalar. Este trabalho propõe um modelo de suporte à decisão para as 

políticas de substituição ao utilizar a abordagem de decisão multicritério que relacione fatores 

quantitativos e qualitativos. Essa abordagem, de maneira simplificada, enaltece o papel do 

decisor no processo de decisão, propiciando-lhe uma visão mais ampla, focada em múltiplos 

critérios 

 

1.2 Objetivos 

O trabalho tem o intuito de fornecer um modelo inovador que apóie o decisor na 

atividade de substituição de equipamento médico-hospitalar, considerando os critérios 

conflitantes por meio da abordagem de decisão multicritério. 

 

1.2.1  Objetivos Específicos 

Reconhecer o problema por meios de fontes teóricas e uma análise do tema.  

Estudar as metodologias de análise multicritério, tais como o Value-Focused Thinking e 

a teoria da utilidade multiatributo e aplicação destas no desenvolvimento do modelo. 

Aplicação do modelo, baseado nas metodologias acima, mediante uma simulação para estudo 

de caso de um tomógrafo computadorizado. 
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1.3 Metodologia 

 

A metodologia aplicada neste trabalho resume-se em três partes: inicialmente, revisar 

os procedimentos existentes relacionados com a substituição de equipamentos médico-

hospitalares no meio científico; em seguida, estudar e revisar os métodos multicritérios e 

finalizar com o desenvolvimento e implementação do modelo. 

A revisão das metodologias consistiu na procura de bases de dados em trabalhos 

científicos para se ter um entendimento do que é produzido na área de substituição de EMH. 

Verificou-se que os trabalhos produzidos apresentavam várias maneiras de como lidar com 

esse tipo decisão. Alguns, simplesmente, basearam na construção de planilhas com 

informações da data de fabricação, vida útil esperada e valor do orçamento disponível. Outros 

se fundamentaram em sistemas de pontuação  de fatores subjetivos e qualitativos. Apenas um 

apresentou uma metodologia abalizada em modelos matemáticos. 

Após a revisão dos trabalhos nessa área, iniciou-se o estudo de metodologia de decisão 

multicritério, mais precisamente da metodologia Value-Focused Thinking (VFT) e da Teoria 

da Utilidade Multiatributo (MAUT). Essas focam-se nos valores para a tomada de decisão e 

apresentam várias vantagens quanto aos métodos tradicionais. 

Em seguida, será desenvolvido um modelo de decisão com a estruturação da 

metodologia VFT e a aplicação do MAUT para a obtenção de resultados e comparações com 

os trabalhos apresentados em relação ao tema substituição. 

 

1.4 Estrutura do trabalho 

O presente trabalho está organizado da seguinte maneira: 

No Capítulo 2 é exposta uma revisão da base teórica das atividades empregadas, da 

situação da manutenção hospitalar e é feita a apresentação de alguns conceitos de análise de 

decisão. Esse capítulo é fundamental para o entendimento da dissertação. 

 O Capítulo 3 está direcionado para a identificação das metodologias existentes que 

abordem o tratamento da substituição de equipamento médico-hospitalar. 

O Capítulo 4 referencia a aplicação do modelo através do estudo de caso de um tomógrafo 

computadorizado. 
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O Capítulo 5 apresenta a discussão e a conclusão do modelo desenvolvido, ressaltando 

características, vantagens e observações finais quanto ao seu uso. 
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2 BASE CONCEITUAL 

2.1 Manutenção no contexto hospitalar 

Antes de iniciar a base conceitual, é de grande valia conceituar o objeto deste estudo, o 

equipamento médico-hospitalar, que, de acordo com o Ministério da Saúde, é todo 

equipamento, aparelho ou instrumento de uso médico, odontológico ou laboratorial destinado 

a fornecer suporte a procedimentos diagnósticos, terapêuticos ou cirúrgicos. 

Os Estabelecimentos de Assistência à Saúde (EAS) são verdadeiros centros de 

tecnologia, com equipamentos cada vez mais sofisticados e complexos. Nessa área existe a 

junção do maior número de tecnologias (ótica, microeletrônica, robótica, informática, 

radiação, bioquímica, biofísica, etc.) aplicadas para a melhoria da qualidade de vida, visando 

beneficiar o ser humano, sempre com o objetivo de ele viver mais, com o menor sofrimento e 

desfrutando da maior saúde possível (Antunes, 2002). Com esses objetivos, os avanços na 

área da tecnologia médica aumentarão exponencialmente e se tornarão cada vez mais 

custosas. 

Assim, o desafio de manter o EMH sempre com qualidade e ao mesmo tempo reduzir 

o custo referente à utilização já justificaria a necessidade de uma manutenção eficiente. Além 

disso, há outro fator primordial que motiva a implantação do gerenciamento, pois na outra 

ponta do problema está situado o paciente que utiliza tais tecnologias, com a finalidade de 

melhorar a sua qualidade de vida. A falha ou a indisponibilidade dos equipamentos poderá 

acarretar uma piora do paciente, ou até o seu depauperamento, já que esses aparelhos agem 

sobre seus usuários. Diante de tal complexidade de fatores, verifica-se a enorme necessidade 

de um grupo de Manutenção para o Estabelecimento de Assistência à Saúde. 

A Engenharia de Manutenção tem evoluído com o passar do tempo com o 

desenvolvimento de ferramentas cada vez mais completas que ajudam o setor no aumento da 

eficiência, disponibilidade, redução de custo, etc. Tais instrumentos poderiam ser aplicados 

em um ambiente particularmente peculiar e de notória importância na sociedade, o hospital. 

Nele as atividades de manutenção são aplicadas para atingir os objetivos comuns de uma 

manutenção como em qualquer instituição, mas, além desses objetivos comuns, há um 

objetivo especial, que é reduzir os riscos para o paciente. No entanto, a engenharia de 

manutenção não está tão difundida nesse tipo de ambiente, apesar da grande necessidade, 

devido a alguns impedimentos. Esse quadro vem mudando aos poucos, principalmente com o 
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movimento da acreditação, melhoramento da qualificação da mão de obra e exigência dos 

“consumidores”. 

 

2.1.1 Engenheiro clínico 

O profissional responsável por gerir a tecnologia médica é chamado de Engenheiro 

Biomédico ou Engenheiro Clínico. Essa profissão surgiu em meados da década de 1960 

devido ao rápido avanço e proliferação dos equipamentos médicos. Teve início, 

principalmente, pela necessidade de segurança no uso da tecnologia. Na década de 1970, teve 

uma grande disseminação nos hospitais dos EUA devido a três aspectos, segundo Bronzino 

(2004): 

 

1. As administrações profissionais, convencidas de que, para aumentar o volume das 

operações e/ou serviços nos seus sistemas hospitalares, deveriam dividir o país em 

distritos de engenharia biomédica, com um engenheiro biomédico chefe que 

supervisionasse todas as atividades de todos os engenheiros dos hospitais de cada 

distrito. 

2. A criação de departamentos de engenharia clínica nos grandes centros médicos e 

hospitais a partir de 300 leitos. 

3. A engenharia clínica foi um dos aspectos-chave da qualificação da assistência médica 

com a criação de novas tecnologias ou a melhoria das tecnologias já existentes. 

 

Partindo para uma definição mais consistente, a ACCE (American College of Clinical 

Engineering,1992) define o Engenheiro Clínico como “aquele profissional que aplica e 

desenvolve os conhecimentos de engenharia e práticas gerenciais às tecnologias de saúde, 

para proporcionar uma melhoria nos cuidados dispensados ao paciente.” 

De forma resumida, pode-se afirmar que o engenheiro clínico é o responsável por 

gerenciar as tecnologias de saúde durante todo o seu ciclo de vida. Ele deve colaborar com 

conhecimento técnico e informação para aumentar cada vez mais a intensidade de uso, 

prolongando ao máximo o tempo de vida útil do equipamento. 

No Brasil, esse conceito de profissional chegou recentemente, com um atraso de 30 

anos. Diferentemente dos países desenvolvidos, a engenharia clínica foi introduzida 
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pressionada pelo aspecto financeiro, devido ao elevado custo de manutenção dos 

equipamentos. A dificuldade para a implantação da Engenharia Clínica no Brasil deveu-se ao 

descontrole do custo de manutenção, baixa qualidade técnica da mão de obra e falta de uma 

política para o setor. 

 

2.1.2 Atividades praticadas com os equipamentos médicos 

As atividades realizadas pela Engenharia Clínica estão longe de consistir unicamente na 

manutenção corretiva. Elas se baseiam em várias atividades que, segundo o ECRI (1984), 

consistem em: 

� Calibração: é a comparação da precisão de um dispositivo em relação a um padrão 

conhecido e a adaptação daquele dispositivo para concordar com este padrão, dentro 

de uma tolerância recomendada;  

� Inspeções: são procedimentos que averiguam se um equipamento tem a segurança 

apropriada em seu período de vida economicamente útil, de forma a apresentar sua 

plena performance;  

� Teste de aceitação ou ensaio: procedimento detalhado para se verificar a segurança e o 

desempenho de um equipamento antes mesmo de ele ser colocado em serviço. É 

realizado  durante o aceite inicial, ou quando o equipamento está retornando de 

oficina, onde sofreu algum reparo ou modificação;  

� Modificação de melhoramento ou “up grade”: consiste em reposições ou 

substituições, modificações, remontagem, adaptações ou adições de componentes, 

partes, peças ou subsistemas em um equipamento objetivando a melhoria da 

segurança, confiabilidade, ou atuação, como a recomendada pelo fabricante;  

� Reforma: revisão geral com a reposição de partes usadas, atualizando ou modificando, 

calibrando, pintando segundo as conformações e as recomendações do fabricante;  

� Reparo ou conserto: localização de defeitos para identificar a causa do mau 

funcionamento, reposição ou adaptação de componentes ou subsistemas para restaurar 

a função normal, segurança, performance e confiabilidade;   
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� Manutenção preventiva: diz respeito a procedimentos periódicos que têm em vista 

minimizar o risco de falhas do equipamento, bem como assegurar a continuidade da 

operação.  

De acordo com Bronzino (2004), o gerenciamento de equipamentos envolve basicamente 

as atividades: 

� Inspeção inicial, teste de aceitação 

� Programação da manutenção 

� Serviços de manutenção corretiva 

� Serviços de manutenção preventiva 

� Alienação ou substituição de equipamentos 

 

As atividades de manutenção dos equipamentos médicos baseiam-se no ciclo de vida da 

tecnologia. A figura abaixo apresenta o ciclo de vida de um equipamento qualquer e suas 

respectivas atividades. 

 

Figura 2.1- Atividades praticadas no EMH durante a vida útil (Fonte:Antunes, 2002) 
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Neste trabalho, o foco principal está nas atividades que são desempenhadas mais 

comumente. São elas: Aquisição, Manutenção Preventiva, Manutenção Corretiva e 

Substituição, que correspondem às atividades básicas do setor. 

2.1.2.1 Aquisição  

Um dos momentos mais importantes no ciclo de vida de um equipamento médico é o 

planejamento da sua incorporação ao parque tecnológico do hospital. Segundo Costa (2004), 

em média no Brasil, os custos com a aquisição de tecnologia hospitalar podem atingir até 75% 

do valor total do capital necessário para a implantação de um hospital. 

Em países subdesenvolvidos, geralmente, o processo de aquisição é inapropriado. Por 

exemplo, alguns equipamentos sofisticados amplamente utilizados em países desenvolvidos 

podem não ser tão apropriados para os países subdesenvolvidos, onde as condições ambientais 

(qualidade da água, umidade, níveis de temperatura, etc.) e o treinamento de usuários e 

técnicos de manutenção são diferentes. 

Outros problemas de aquisição, como a especificação incorreta, a incompatibilidade 

com outros equipamentos, a compra de equipamentos obsoletos que não possuem peças de 

reposição disponível no mercado, são frequentemente encontrados. Cita-se um exemplo em 

que um hospital adquiriu algumas camas móveis para UTI, sem consultar a engenharia 

clínica, para facilitar a deslocação dos pacientes entre outros setores para a realização de 

exames, cirurgias, procedimento, etc. No entanto, tais camas não cabiam nos elevadores, 

tendo que transferir o paciente para uma maca toda vez que precisasse utilizar o elevador. 

Ocasionando desconforto ao paciente, pois o mesmo já está debilitado e tendo que move-lo de 

uma cama para uma maca. Além disso, riscos de queda durante a transferência. 

No processo de aquisição, devem ser considerados todos os custos de operação, 

qualidade de serviço, como também levar em consideração a confiabilidade e a durabilidade 

do equipamento adquirido. 

Para a aquisição de um equipamento, vários fatores são analisados e um deles é a 

experiência do decisor.  No entanto, alguns fatores são comuns entre os autores, apesar de não 

aparecerem explicitamente: o custo e a efetividade. 

Usualmente, a decisão é tomada na base do "bom senso", da experiência prática ou de 

critérios subjetivos, sistemáticas que não são metodológicas e podem resultar em profundos 

danos, tanto para a segurança dos pacientes quanto para a administração e a economia 

hospitalar.  
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Existem algumas razões para a escolha de uma nova tecnologia: 

� Necessidades clínicas dos pacientes e do corpo médico; 

� Apoio técnico-administrativo para a melhoria da eficiência, ergonomia e atendimento 

às normas pertinentes; 

� Preferência do mercado que inclui o custo do equipamento e a conveniência da sua 

utilização para o cliente. 

A importância do custo de manutenção dos EMHs confirma a criticidade do processo 

de aquisição, alicerce que garantirá uma vida útil eficiente, produtiva e rentável. É exatamente 

nessa etapa que grandes problemas futuros são eliminados. O custo de aquisição, tido 

comumente como um fator decisivo para compra, pode ser o menor de todos os custos quando 

comparado com os custos de instalação e manutenção. 

 

2.1.2.2 Manutenção corretiva (MC) 

O reparo consiste numa pesquisa a fim de isolar a causa do mau funcionamento do 

equipamento para, em seguida, proceder à substituição ou ao ajuste dos componentes ou 

subsistemas, restaurando o desempenho, a segurança, a confiabilidade e as funções normais. 

A política de manutenção mais empregada em todos os ambientes é a manutenção 

corretiva. No contexto hospitalar não é diferente. Essa realidade é encontrada em países em 

desenvolvimento, onde se visa apenas à restauração do equipamento, não tendo importância 

com a verificação da funcionalidade e da segurança. 

Uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Manutenção (Abraman), 

envolvendo vinte setores da indústria brasileira dentre os quais o hospitalar, indicou a 

supremacia da MC. Segundo a Abraman (2001), a MC representa 27,92% dos recursos de 

hospitais privados aplicados na manutenção. Cabe ressaltar, entretanto, que esse índice não 

retrata a realidade encontrada na grande maioria dos hospitais brasileiros, que não possuem 

um sistema de controle de custos ou de gerenciamento de manutenção, o que, certamente, 

elevaria esse índice a patamares superiores aos publicados pela Abraman. Uma pesquisa 

realizada por Lucatelli (2002) estimou o percentual de MC realizada no Hospital Universitário 

da Universidade Federal de Florianópolis em, aproximadamente, 90% dos recursos aplicados 

em manutenção. Mesmo em países desenvolvidos, onde a formação e a qualificação dos 
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profissionais de EC e os recursos disponíveis, tanto de infraestrutura como tecnológicos, não 

representam fatores que dificultam o gerenciamento da tecnologia, o índice de atividades de 

manutenção corretiva por técnicos em equipamentos médico- assistenciais representa 66,67% 

das horas trabalhadas na sua manutenção (Lamberti, 1997). 

 

2.1.2.3 Manutenção preventiva (MP) 

Como em qualquer instituição, no hospital também há equipamentos em que a 

manutenção preventiva pode ser aplicada. No entanto, o objetivo da aplicação desse tipo de 

manutenção apresenta algumas diferenças em relação a outros empreendimentos que se 

realizam nessa atividade.  

De acordo com Bronzino (1992 apud Morais, 2004) ao se implementar um programa 

de MP, espera-se alcançar objetivos básicos: 

� Aumento da segurança para pacientes e operadores;  

� Redução do tempo de paralisação (downtime) do equipamento;  

� Aumento da vida útil do equipamento;  

� Garantia da exatidão dos valores obtidos em diagnósticos e entregues em tratamentos;  

� Redução dos custos de manutenção corretiva;  

� Diminuição de chamadas para consertos urgentes e imprevistos.  

 

A manutenção preventiva é necessária para ampliar a vida útil do equipamento, com a 

consequente redução dos custos e o aumento da sua segurança e desempenho. A limitação de 

recursos materiais, humanos e financeiros tem restringido o desenvolvimento de programas de 

manutenção preventiva em diversos grupos de manutenção de equipamentos hospitalares, 

principalmente no Brasil (Calil & Teixeira, 1998). 

Para a realização de um planejamento adequado de MP, é imprescindível a obtenção 

de sistemas de informação confiáveis sobre os custos atuais com a manutenção corretiva, 

histórico de falhas dos equipamentos e levantamento dos equipamentos instalados na 

instituição. 
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As atividades executadas na manutenção preventiva devem estar baseadas em 

recomendações dos fabricantes e em normas governamentais, não somente apenas fundadas 

nos históricos das manutenções. 

2.1.2.4 Substituição 

A definição de substituição de equipamentos médicos é dita como uma forma de 

manutenção. Ocorre quando o equipamento atual é desativado e sua função deve continuar a 

ser oferecida, tornando-se necessária a aquisição de um substituto (reconhecido como seu 

substituto natural). Uma abordagem completa será dada nos capítulos posteriores, pois é a 

atividade em estudo desta dissertação. 

2.2 Teoria da utilidade multiatributo (MAUT) 

As análises de decisão multicritério (MCDA) são compostas por várias metodologias, 

dentre as quais se enquadra a teoria da utilidade multiatributo, que, de uma forma mais geral, 

pode ser denominada como teoria da preferência multiatributo (Figueira,2005).  

A teoria da utilidade apresenta uma função, denominada de função utilidade, que 

quantifica o comportamento referente às preferências do decisor (Figueira, 2005), em que a 

melhor alternativa será a que assume o maior valor de utilidade.  Essa abordagem é uma 

ferramenta amplamente difundida que propicia um guia apropriado para a tomada de decisão. 

Na sua grande maioria, os problemas de decisão dizem respeito a muitos objetivos 

conflitantes e que têm vários atributos. Não vai existir uma alternativa dominante que seja 

melhor do que as outras em termos de todos os objetivos. Caso houvesse, não seria um 

problema de decisão (Kirkwood, 1997). 

De acordo com Kenney & Raiffa (1993), um problema de decisão consiste em escolher 

a alternativa a de A que o deixe mais satisfeito com o resultado X1(a),...,Xn(a). Dessa forma, é 

necessário um índice que combine X1(a)...,Xn(a) em um índice de desejabilidade ou valor, que 

no contexto de MAUT será a função utilidade. A tarefa é, então, estabelecer uma função 

utilidade u, definida sobre o espaço de consequências, com a propriedade de que: 

    u(x1...,xn) > u(x1’,..., xn’) � (x1,...,xn) > (x1’..., xn’)  

A função utilidade – u – apresenta a propriedade de que, dadas as funções de 

distribuição de probabilidade A e B, sobre as consequências multiatributo, a distribuição de 

probabilidade A é pelo menos tão desejável quanto B, se e somente se: 
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EA[u(xa)] > EB [u(xb) ] 

Assim, a alternativa xA é pelo menos tão desejável quanto xB se e somente se: 

u(xA) > u(xB)  

De forma geral, o MAUT é uma metodologia estruturada destinada a manusear tratar 

tradeoffs entre múltiplos objetivos. A teoria da utilidade é uma abordagem sistemática para 

quantificar as preferências individuais. É usada para reescalar um valor numérico em alguma 

medida entre 0 e 1, em que 0 representa a pior preferência e 1 a melhor. 

Para estabelecer a função utilidade, deve-se seguir um protocolo fundamentado nos 

axiomas da teoria da utilidade. Antes de prosseguir, serão apresentados alguns conceitos 

importantes, referentes à teoria da utilidade. 

2.2.1 Loteria 

 Loteria é um jogo apresentado ao decisor para extrair informações referentes ao 

comportamento perante o risco, estabelecer as constantes de escala e analisar os conceitos de 

independência. A loteria é realizada da seguinte forma: o decisor tem um jogo com 

probabilidade “p” de ganhar a opção mais desejada “X”, e uma probabilidade complementar, 

ou seja, 1-p, de ter a opção menos desejada “Y” (Kenney & Raiffa, 1993). É representada pela 

figura abaixo: 

p   (X) 

1-p (Y) 

Figura 2.2: Loteria (Fonte: Modificado de Kenney, 1992) 

 

2.2.2 Atitude frente ao risco 

 O decisor pode apresentar três tipos de comportamento: avesso ao risco, propenso ao 

risco e indiferente ao risco. 

O avesso ao risco é definido da seguinte forma: é dada uma loteria com uma 

consequência X’ e uma consequência menos desejada X’’, com uma probabilidade de 50% e 

uma consequência esperada (X’+X”)/2. O decisor será questionado sobre a sua preferência em 

receber uma conseqüência esperada com certeza e a loteria. Se ele preferir a conseqüência 

esperada e não quer enfrentar a loteria entre X’e X” , denomina-se esse comportamento como 
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avesso ao risco. A função utilidade terá a sua forma côncava. O gráfico comportamental da 

sua atitude está explicitado na figura 2.3: 

 

Figura 2.3: Função utilidade avesso ao risco(Fonte: Modificado de Kenney & Raiffa, 1993) 

O propenso ao risco refere-se a: é dada uma loteria com uma consequência X’ e uma 

consequência menos desejada X’’, com uma probabilidade de 50% e a consequência esperada 

(X’+X”)/2. O decisor será questionado sobre a sua preferência em receber uma consequência 

esperada com certeza e a loteria. Se ele preferir a loteria entre X’ e X” e não a conseqüência 

esperada, pode-se denominar o seu comportamento como propenso ao risco. A função 

utilidade terá a sua forma convexa. O gráfico comportamental da sua atitude está explicitado 

na figura 2.4: 

 

 

Figura 2.4: Função utilidade propenso ao risco (Fonte: Modificado de Kenney & Raiffa, 1993) 
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A atitude de risco indiferente é detectada pela apresentação da mesma loteria nos casos 

anteriores, sendo que o decisor fica indiferente à conseqüência esperada ou à loteria. O 

gráfico comportamental da sua atitude está explicitado na figura 2.5: 

 

Figura 2.5: Função utilidade indiferente ao risco (Fonte: Modificado de Kenney & Raiffa, 1993) 

2.2.3 Independência em utilidade 

Segundo Raiffa & Kenney (1993), dados dois atributos Y e Z, diz-se que Y é a utilidade 

independente de Z quando as preferências condicionais para as loterias em Y dado z não 

depende do nível particular de z. Para melhor representar o conceito, considera-se uma loteria 

entre y1 e y2 em um nível z0, tendo o decisor o equivalente certo y^. Se alterar o nível de z0 

para z* para a mesma loteria acima, o equivalente certo será o mesmo se a independência em 

utilidade for observada. 

        0.5  (y1,z
0)    0.5     (y1,z*) 

(y^, z0)       (y^,z*) 

       0.5  (y2, z
0)    0.5     (y2,z*) 

Figura 2.6: Loteria para verificação da independência em utilidade (Fonte: Modificado de Kenney & Raiffa, 

1993) 

As consequências desse conceito são de fundamental importância, pois ele é uma 

condição necessária e suficiente para abordar uma única função utilidade sobre um dos 

atributos, o que facilita a elicitação da função utilidade global e as verificações de 
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consistências. Outra consequência é a representação da função utilidade global entre os 

atributos na forma multiplicativa, no caso em que as funções utilidades são multualmente 

independentes, porém não se verifica a independência aditiva: 

u(y,z)=ky*u(y)+kz*u(z)+kyz*u(y)*u(z)        (2.1) 

em que kz, ky e kyz são constantes de escalas. 

2.2.4 Independência aditiva 

Segundo Raiffa & Keeney (1993), os atributos Y e Z são independentes aditivamente se 

a comparação emparelhada da preferência de quaisquer duas loterias, definidas por duas 

distribuições de probabilidades conjuntas em Y x Z, depende somente de suas distribuições de 

probabilidades marginais. 

 Para um melhor entendimento considerem-se as loterias abaixo entre (y, z) e (y´,z´) e a 

segunda loteria entre (y,z´) e (y´,z). Para os atributos serem independentes aditivos, o decisor 

deverá ser indiferente a essas loterias. 

           (y,z)      (y,z´) 

      

        (y ,́z´)      (y´,z) 

Figura 2.7: Loteria para verificação de independência aditiva (Fonte: Modificado de Kenney & Raiffa, 1993) 

 Dessa maneira, a consequência do conceito de independência aditiva é poder 

representar a função de utilidade para dois ou mais atributos na forma de uma função aditiva, 

de acordo com a equação: 

u(y,z)=ky*u(y)+Kz*u(z)                    (2.2) 

ky e kz são constantes de escala. 

Isso implica que não há interferência ou interação dos atributos, e as funções utilidade 

são obtidas como uma função utilidade unidimensional. 

2.2.5 Constantes de escala 

As constantes de escala acima podem ser encontradas por meios de testes de loterias, a 

partir das seguintes condições: 

u(y*,z*)=1, indica que quando os atributos y e z estão em níveis desejados, então a função 

utilidade agregada terá valor 1. 
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u(y0,z0)=0, indica que quando os atributos y e z tem níveis indesejados, então a função 

utilidade agregada tem valor 0. 

uy(y
0)=0, esta condição é verificada devido a função utilidade monoatributo de y em um nível 

indesejado y0 tem valor igual a 0.  

 uz(z
0)=0, indica que a função utilidade monoatributo de z tem valor igual a zero quando z tem 

um nível indesejado.   

uy(y*)=1, representa o valor da função utilidade monoatributo de y quando se observa o nível 

mais desejado do atributo y. 

uz(z*)=1, representa o valor da função utilidade monoatributo de y quando se observa o nível 

mais desejado do atributo y. 

ky+kz=1, a soma das constantes de escala é igual a 1. 

u(y*,z0)=ky e u(y0,z*)=kz devido as condições acima e relacionando-as na equação 2.2 obtém 

estas últimas. 

Dadas as condições acima, pode-se apresentar uma loteria para questionar qual a 

probabilidade “p” entre (y*,z*) e (y0,z0) para ele tornar-se indiferente à consequência certa 

(y*,z0). Como resultado das condições acima, ky=p e kz=1-p. 

2.2.6 Função utilidade 

A função utilidade para cada atributo depende de caso para caso. No entanto, de acordo 

com Kirkwood (1997), existe uma função matemática, a exponencial, que fornece uma 

aproximação adequada para a função utilidade em uma análise de decisão.  Kenney (1992) 

fornece três tipos de equações que representam a função utilidade de acordo com a sua atitude 

de risco. São elas: 

Decisor avesso ao risco 

���� � � � � ∗ �����∗��                      (2.3) 

Decisor propenso ao risco 

���� � � � � ∗ ��∗�             (2.4) 

Decisor indiferente 

���� � � � ��� ∗ ��           (2.5) 

Os parâmetros “a” e “b” são constantes para assegurar que a função utilidade varie 

apenas de 0 a1. O parâmetro “c” indica o grau de aversão ao risco. 
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2.2.7 Teoria da utilidade multiatributo na manutenção 

Segundo Montmain (2009), o MAUT pode ser aplicado em avaliações de decisão 

referentes à manutenção.  Essa é uma ferramenta que considera as preferências do decisor 

mediante o reconhecimento e a necessidade dele em relação ao problema de decisão. Além 

disso, a teoria considera a incerteza nas consequências das alternativas e relaciona os fatores 

conflitantes, pois sabe-se que a incerteza sempre está presente em qualquer situação. 

Para Almeida (2005) o MAUT pode ser aplicado para selecionar o intervalo das 

manutenções preventivas, pela escolha da combinação de melhor consequência referente aos 

critérios conflitantes de custo e confiabilidade.  

Contudo, Almeida (2001) afirma que no banco de dados científicos há poucos 

trabalhos que abordam a análise multicritério para o planejamento da manutenção, em 

particular utilizando a teoria utilidade multiatributo. Ainda assim, Karydas & Gifun (2006) 

utilizaram a metodologia para priorizar os projetos de renovação de infraestrutura do 

Massachusetts Institute Technology (MIT), com o intuito de otimizar a alocação de recursos 

por meio de critérios como: riscos, impactos econômicos, dentre outros. 

Já Ferreira et al (2009) empregou o MAUT para determinar os intervalos das 

inspeções de monitoramento de condição, a partir dos critérios de custo e downtime. Almeida 

(2001) elaborou um trabalho que visa selecionar o contrato de reparo e previsão de 

sobressalentes pela função utilidade multiatributo. No primeiro problema, contrato de reparo, 

considerou-se dois critérios: o custo do contrato e a performance do sistema. Para o outro, 

previsão de sobressalentes, foram considerados o risco e o custo. 

Montmain (2009) atribui prioridade às  ações que devem ser praticadas em um dado 

projeto para as instalações das rodovias, sejam elas de manutenção preventiva ou corretiva, 

confrontando vários critérios. 

Como foi delineado nos trabalhos acima, o MAUT é flexível na sua utilização em 

diversos problemas. No entanto, vem sendo pouco utilizado na aplicação da manutenção e em 

relação à atividade de substituição de componentes. Em equipamentos e nas atividades de 

manutenção hospitalar nada foi encontrado.   

Em seguida, será apresentado um capítulo que ressalta os problemas enfrentados pelo 

decisor na substituição de equipamento, de modo geral, como é praticado essa atividade e o 

que se tem produzido em relação a esse assunto. 
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2.3 Processo de Estruturação do Problema 

Diariamente as pessoas são confrontadas com problemas que requerem escolhas, 

como, por exemplo: comprar um carro, em qual restaurante almoçar, por qual via voltar para 

casa, etc. No entanto, há situações que são bastante difíceis de analisar, pois um mesmo 

problema pode envolver vários tipos de fatores.  Tais fatores podem ser quantitativos, como, 

por exemplo: custo, receita e lucro, ou como também fatores subjetivos: risco, qualidade, 

impacto ambiental, dentre outros.  

Para esses tipos de problemas, o simples modelo mental, que se usa frequentemente 

para as decisões do dia a dia, é limitado e não indicado para as análises mais difíceis. Assim, 

há necessidade do desenvolvimento de metodologias que apoiem o decisor nas decisões 

complexas.  

Alguns modelos de decisões, que foram desenvolvidos para suprir essa necessidade, 

são denominados de alternative-focused thinking (AFT) e capturam os aspectos subjetivos das 

alternativas disponibilizadas (Schanding, 2004). Esse tipo de modelo baseia-se na avaliação 

das alternativas pré definidas. Segundo Kirkwood (1997), são utilizados para escolher a 

melhor no grupo de alternativas disponibilizadas. Porém, isso não significa que é a melhor 

alternativa para solucionar o problema. 

Para suprir tal ineficiência, foi desenvolvido o Value-Focused Thinking (VFT). Esse 

tipo de abordagem visa desenvolver alternativas adicionais voltadas para as preferências 

desejadas pelo decisor, para alternativas que melhor satisfaçam esses valores e não apenas 

avaliações das alternativas disponibilizadas (Schanding, 2004). 

Na dissertação, utilizar-se-á o VFT como instrumento de estruturação do problema 

devido às vantagens fornecidos por essa abordagem, já citadas anteriormente e no subcapítulo 

seguinte.  

2.3.1 Comparação entre alternative-focused thinking versus value-focused thinking 

Como já foi escrito anteriormente, a principal diferença entre as duas metodologias 

reside na origem da determinação da alternativa do problema a ser decidido. Segundo Kenney 

(1996), o alternative focused thinking é reativo, já o VFT é proativo.  

Pode-se ainda ressaltar que o VFT abrange aspectos do problema que o AFT não 

aborda como a identificação de objetivos que estavam ocultos. No Value-Focused Thinking, 
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esses são definidos primeiro que as alternativas, e no AFT apenas depois da identificação das 

alternativas (Leon,1999). 

No quadro abaixo estão algumas vantagens do VFT em relação ao AFT.  

Tabela 2.1: Vantagens do VFT (Fonte:Modificado de Kenney, 1992) 

Vantagens Motivo 

Descobrir objetivos ocultos O VFT tem inúmeras técnicas que permitem 

descobrir possíveis objetivos que inicialmente 

estavam ocultos. 

Criar alternativas Estimulação do pensamento para a criação de 

alternativas. 

Pensamento estratégico da decisão Compele o decisor a formular os objetivos 

estratégicos. 

Decisões interconectadas Estimula a interconexão de áreas diferentes para 

a resolução do problema. 

Guiara coleta de informação Quando se descobre o que é importante para a 

solução do problema, focalizamse os esforços.  

Melhor a comunicação Melhora a comunicação e o entendimento. 

2.3.2 Processo de implantação 

O VFT consiste basicamente em duas atividades: primeiramente, decidir o que se quer 

e então descobrir como tê-lo. O processo é baseado nos valores. Como o próprio nome da 

metodologia indica, as atividades são relacionadas para a obtenção de valores que irão guiar 

durante o processo. Estes valores são os princípios da avaliação e medem as consequências 

das alternativas. Correspondem ao alcance dos objetivos listados pelo decisor (Kenney, 1992). 

 Kenney (1992) fornece um processo de sequência de atividades em 5 passos para a 

utilização da metodologia. O ponto de partida é reconhecer o problema de decisão mediante a 

identificação dos objetivos e a estruturação deles. Após isso, devem ser especificados os 

valores a partir da determinação de atributos que possam quantificá-los, bem como 

estabelecer os valores desejáveis e indesejáveis dos objetivos. A terceira etapa é designada 

para o desenvolvimento de alternativas por meio da criatividade, ao se analisarem os objetivos 
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e os valores articulados. A quarta e a quinta etapas referem-se à avaliação das alternativas 

criadas com os valores e à seleção de uma alternativa. 

 

 

Figura 2.8: Sequência de tarefas do VFT (Fonte: Modificado de Kenney, 1992) 

Para a implementação do value-focused thinking em um problema de decisão, Shoviak 

(2001) elaborou um guia de procedimentos que devem ser aplicados em 10 etapas 

estruturadas e amplamente seguidas. 

 

Reconhecer o 
problema de decisão

Especificar valores

Criar alternativas

Avaliar Alternativas

Selecionar uma 
alternativa



Capítulo 2 Base Conceitual 

 

21 

 

 

Figura 2.9: Etapas de implementação do VFT (Fonte: Modificado de Shoviak, 2001) 

Em seguida, cada passo terá a sua função na implementação explicada e definida. 

2.3.2.1 Identificação do problema 

É o ponto inicial e o mais importante. Deve-se identificar claramente qual é o 

problema a ser solucionado. Se o problema errado for abordado, então todo o esforço 

resultante pode ir na direção errada e ter como consequência um desperdício de tempo, 

esforço e dinheiro (Duncan, 2004). 

2.3.2.2 Desenvolvimento de uma hierarquia 

É definida por duas funções principais: identificar os objetivos e determinar a  

hierarquia dos objetivos. 

2.3.2.2.1 Identificação dos objetivos 

Para o desenvolvimento de uma hierarquia de objetivos, necessita-se da identificação 

dos objetivos do decisor. Kenney (1994) propôs uma técnica para a “prospecção” dos 

objetivos de um decisor. 

 

A técnica proposta é carcterizada por algumas perguntas e etapas de implantação da 

metodologia. Uma parte do processo é: 

1. Desenvolver uma lista: O que se quer? O que valorizar? 

2. Identificar as alternativas: Qual a alternativa perfeita, a alternativa terrível e a 

alternativa razoável? O que é bom e ruim em cada uma delas? 

3. Identificar metas, restrições: Quais são as aspirações? Quais são as limitações? 
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4. Considerar os problemas e as deficiências: O que está certo e errado na sua 

organização? 

5. Determinar os objetivos estratégicos 

6. Determinar os meios objetivos 

7. Estruturar os objetivos 

 

Após a listagem dos objetivos, pode ser feita a hierarquia dos objetivos fundamentais. 

Antes da construção, separar os objetivos em duas classes: objetivos fundamentais e meios. 

O objetivo fundamental caracteriza uma razão essencial de interesse para a situação de 

decisão. Ele declara qualitativamente tudo aquilo que é de interesse no contexto de decisão 

(Kenney, 1992). 

O objetivo meio é de interesse no contexto de decisão porque as suas implicações 

afetam o grau que os objetivos podem alcançar. Como o próprio nome diz, eles são um meio 

para alcançar um objetivo fundamental (Kenney, 1992). 

Para identificar os objetivos fundamentais, utiliza-se o “teste da importância”, como é 

chamado por Kirkwood (1997) e Kenney (1992), mediante o questionamento “Por que isso é 

importante?”.  Esse teste irá provocar duas respostas: O objetivo é de razão essencial, é de 

interesse, ou é importante por causa das suas implicações em outros objetivos. Na primeira 

resposta, nota-se que o objetivo será um candidato a objetivo fundamental. 

2.3.2.2.2 Estruturação da hierarquia dos objetivos fundamentais 

Segundo Kenney (1992), os objetivos estruturados fornecem uma base para o uso dos 

modelos quantitativos. A hierarquia indica o conjunto objetivo sobre quais atributos devem 

ser definidos. Então, o modelo é desenvolvido para avaliar as consequências em termos desses 

objetivos. Esse processo ajuda a identificar os objetivos que estavam ocultos e que são 

essenciais para o problema. 

Kenney (1992) ainda apresenta um método para o desenvolvimento da hierarquia pelo 

questionamento “Quais os aspectos do nível maior são importantes?” A resposta a essa 

pergunta corresponde aos objetivos das camadas inferiores. Para um melhor entendimento, 

segue um exemplo na figura 2.10:  
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Figura 2.10: Exemplo de hierarquia dos objetivos fundamentais 

 

 

2.3.2.3 Desenvolver medidas de avaliação 

O grau em que um objetivo é alcançado é medido por um atributo. Atributo também é 

chamado de medida de efetividade, métrica, medida de performance, etc. Essa medida de 

avaliação faz com que não haja ambiguidade de como uma alternativa é boa no que diz 

respeito a cada objetivo (Kenney, 1992;Kirkwood, 1997). 

Os atributos podem ser de três tipos: natural, construído e proxy. Um atributo natural é 

uma escala em que, para um dado objetivo, se apresenta uma interpretação comum. Por 

exemplo, o número de pacientes é um atributo natural em relação à quantidade de pacientes. 

Um atributo construído é utilizado quando não faz sentido uma escala natural ser utilizada, ou 

deve-se especificar apenas para aquele tipo de problema. Por exemplo, a imagem de uma 

empresa perante os consumidores. Para quantificar este objetivo, deve-se criar uma escala de 

atributos. Já a escala ou atributo proxy também é utilizado quando uma escala natural não 

pode ser aplicada. Essa escala reflete o grau de alcance do seu objetivo associado, mas não o 

mede diretamente. Pode-se citar um atributo que indica o desenvolvimento econômico de um 

país, que é o produto interno bruto. 

Maximizar lucro e 
minimizar 

número de falhas

Maximizar lucros

Maximizar receita Minimizar custos

Minimizar 
número de falhas
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2.3.2.4 Desenvolvimento das funções utilidade 

A quantificação dos objetivos em um modelo de valor é de extrema importância para o 

processo. Um modelo de valor “v” atribui um número “v(x)” para cada consequência 

x=(x1,...xn), em que “xi” é um nível de atributo “Xi” medindo um objetivo “Oi”, tal que o 

número atribuído indica a desejabilidade relativa das consequências e pode ser usado para 

derivar preferência para as alternativas. 

O modelo relaciona todas as relações quantitativas e qualitativas, além de ser 

desenvolvido por meio da discussão direta entre o avaliador e um decisor. O avaliador foca a 

discussão para elicitar informações sobre os julgamentos necessários para quantificar o 

modelo de valor. Esse é baseado na função utilidade, pois envolve incertezas sobre as 

consequências que, de fato, ocorrem rotineiramente em decisões complexas.  

Para o desenvolvimento do modelo, deve-se determinar a função utilidade para cada 

objetivo da última camada da hierarquia dos objetivos. Para isso, é necessário especificar as 

atitudes de risco para os objetivos, que são classificadas em: propenso ao risco, avesso ao 

risco e indiferente ao risco. O processo de verificação do comportamento foi explicitado 

anteriormente na dissertação. 

Para gerar a função que representa as preferências diante ao risco, é preciso 

primeiramente observar o comportamento e então definir os parâmetros da função. 

Os parâmetros da função, determinada pela identificação do comportamento em face 

do risco, é feita pela resolução de equações. Portanto, há 3 incógnitas que necessitam de, no 

mínimo, 3 equações. Há duas igualdades já determinadas como consequência do conceito de 

utilidade, u(x0)=0 e u(x*)=1. A outra igualdade é definida pelo conceito de equivalente de 

certeza “��”, ou seja, o avaliado encontra um valor “��” quando o decisor fica indiferente entre 

a loteria com igual chance (50%) de “x0” e “x*”.  

Assim,  

u(��)=0.5*u(x0)+0.5*u(x*)                     (2.6)  

como u(x0)=0 e u(x*)=1, então 

u(��)=0.5.             (2.7) 

Através destas três igualdades é possível encontrar os parâmetros a, b e c. 
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2.3.2.5 Determinando as constantes de escalas (Pesos) 

Após a determinação da função utilidade para cada objetivo, faz-se necessária a junção 

dessas funções utilidades para representar uma função utilidade multiobjetivo. Para isso, 

deve-se determinar as constantes de escalas de cada função utilidade. A metodologia para essa 

etapa pode ser visto no capítulo de MAUT alusivo ao assunto. 

2.3.2.6 Geração de alternativa 

Nesta etapa, o decisor deve desenvolver alternativas. 

2.3.2.7 Pontuando as alternativas e a análise determinística 

Estas etapas estão intimamente interligadas, visto que após o desenvolvimento das 

alternativas se realizam as avaliações pela função utilidade multiatributo determinada nas 

etapas anteriores e então ranquear. 

2.3.2.8 Análise de sensibilidade 

São feitas variações nos parâmetros para verificar a robustez e provocar insights no 

decisor. Estas análises também têm a função de verificar a consistência da função utilidade, 

ou seja, se as suas preferências realmente estão representadas pela função utilidade. Kenney e 

Raiffa (1993) sugerem três tipos. Nesse trabalho foi utilizadas comparações entre pares de 

conseqüências pelo qual o decisor foi questionado sobre a sua preferência entre eles e então 

aferir com os resultados da função utilidade. 

2.3.2.9 Apresentação das recomendações 

Apresentam-se as recomendações ao decisor após todas as etapas referentes ao 

problema.
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3 O PROBLEMA- SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO 

HOSPITALAR 

3.1 Problemas de equipamento 

Para se ter uma ideia, segundo a ABIMO (Associação Brasileira da Indústria de 

Artigos e Equipamentos Médicos, Odontológicos, Hospitalares e de Laboratórios), o mercado 

de equipamento médico-hospitalar (EMH) apresentou um custo de quase 4 bilhões de reais 

em 2008. Em contrapartida, a manutenção e a gerência de equipamentos médico-hospitalares 

no Brasil, até 1992, eram somente praticadas por apenas 1% dos hospitais em contraposição a 

aproximadamente 80% dos hospitais nos países desenvolvidos (IBGE, 1992). 

O setor de manutenção hospitalar, juntamente com os setores de siderurgia/mineração, 

é considerado um dos setores que apresentam o custo mais elevado, da ordem de 10% do 

faturamento em hospitais particulares. A média nacional entre todos os segmentos da 

economia é de 4,39 %. (Costa,2004). A indisponibilidade geral dos equipamentos e sistemas 

operacionais hospitalares por falta de algum aspecto referente ao gerenciamento de 

manutenção varia de 30 % a 96 % (Carpio & Flores, 1998 apud Lucatelli, 2002). Dependendo 

do equipamento a indisponibilidade pode ser fatal. Por exemplo, dentro dos índices 

apresentados, não seria difícil ocorrer a situação em que um paciente sofrendo uma parada 

cardíaca, pudesse precisar de um cardioversor para reanima-lo, no entanto, tal equipamento 

estar sem funcionar no momento, ou seja, indisponível, o que levaria a morte do paciente. 

Este é um exemplo, infelizmente, em que a indisponibilidade traz sérios riscos ao paciente. 

Segundo estimativas do Ministério da Saúde, em 1995, cerca de U$3,2 bilhões em 

equipamentos médico-hospitalares de hospitais públicos estavam sucateados no país por falta 

de gerência ou manutenção. Em muitas situações, chega-se ao absurdo de se encontrarem 

equipamentos que jamais foram instalados, mas que, por outro lado, já não têm mais 

capacidade para ser usados, dado o estado avançado de degradação.  

Foi realizada uma pesquisa, no Estado de São Paulo, em Hospitais e constatou-se que 

56,5% das UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) não tinham os equipamentos mínimos, como 

monitores cardíacos, oxímetros e aspiradores de secreções. Esse resultado indica a 

necessidade de adquirir equipamentos médicos com o máximo de responsabilidade e 
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avaliação. Em contraponto, de 20% a 40% do parque de equipamentos médicos não estão 

instalados devido ao custo de operação elevadíssimo, etc. (World Bank, 1993) 

Nos Estados Unidos, em 1983, ocorreram 1.000.000 incidentes, dos quais 200.000 

envolveram alguma forma de negligência. Em 1989, ainda nos EUA, foram registrados, em 

10.000 incidentes, 1.000 óbitos decorrentes da utilização de equipamentos médico-

hospitalares (Azevedo, 2004). Em uma pesquisa realizada na Suécia, com 306 equipamentos 

defeituosos que causaram incidentes, verificou-se que 21% dos incidentes foram relacionados 

com a manutenção incorreta, 26% a uso indevido e 46% a problemas de desempenho (Anvisa, 

2004). Ressalta-se que não há números ou estudo realizados que indiquem a situação 

brasileira relacionada a incidentes ocorridos em hospitais devido à utilização de equipamento 

médico-hospitalar.  

Considera-se que entre 20% e 40% dessa infraestrutura esteja inoperante devido a 

aquisições inadequadas, qualidade insatisfatória e uso indevido dos equipamentos (World 

Bank, 1993).  

A atividade de substituição de equipamento é um problema que remonta há várias 

décadas e constantemente é confrontado pelo departamento de manutenção de qualquer 

instituição. Há vários trabalhos publicados quanto ao emprego dessa atividade, com uma 

grande variedade de critérios utilizados. Podem-se citar alguns trabalhos que têm essa 

preocupação, por exemplo, Bellman, em 1955, publicou um artigo determinando a política 

ótima de substituição do equipamento a partir da maximização do retorno descontado.  Com o 

passar dos anos, as instituições foram ganhando cada vez mais complexidade em sua 

estrutura, nos equipamentos, em processos, na obtenção de lucros, em concorrências, etc. Isso 

fez com que as instituições ficassem cada vez mais dependentes dos equipamentos. Devido a 

esses fatos, o estudo desse problema motivou várias pesquisas e permitiu para que surgisse 

um grande número de publicações relacionadas com a substituição relacionando vários 

fatores, tais como: obsolescência, vida econômica, aumento de performance, diminuição de 

disponibilidade, diminuição de custo, custos de paradas na produção, dentre outros (Rogers & 

Hartman (2005), Eilon (1966), Lake & Muhlemann (1979), Christer & Waller (1987), 

Christer & Goodbody, (1980)).  

No âmbito hospitalar, a situação é bem diferente. Há poucos trabalhos publicados para 

esse tipo de ambiente, mesmo havendo algumas semelhanças com outros tipos de instituição. 
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Suas diferenças tornam complicado o problema de determinação de política ótima de 

substituição. 

 

 A decisão de substituir um equipamento médico em ambiente hospitalares se defronta 

com vários fatores, como aspectos da prática clínica, estratégia institucional, missão 

institucional, mercado e concorrência, além de questões econômicas, técnicas, sociais e 

humanitárias. Uma questão a ser discutida é quais os fatores que devem pesar na decisão de 

substituir um equipamento médico (Katz, 1998). Escolher os momentos corretos para fazer 

substituições dos EMHs é uma forma de otimizar os recursos aplicados para que não haja 

desperdícios,  especialmente na realidade atual, em que os Estabelecimentos Assistenciais de 

Saúde (EAS) sofrem cada vez mais limitações financeiras e precisam sobreviver em uma 

economia competitiva e globalizada. 

 

Normalmente essa decisão é realizada de forma subjetiva, com o uso do bom senso e 

da experiência, sem nenhum amparo metodológico que possa apoiar. Como consequência, 

podem resultar perigos para a segurança do paciente, tratamento ineficaz, além de problemas 

para a administração e a economia do hospital. 

 

Há dois principais processos que atuam em conjunto, ou separadamente, para levar um 

equipamento a ser substituído: a deterioração e a evolução tecnológica. A deterioração 

compara a performance do mesmo equipamento em diversas idades, e a evolução tecnológica 

compara a performance entre os equipamentos. Para se ter uma ideia, 70% dos produtos 

médicos existentes hoje não existiam há 10 anos, o que torna os equipamentos obsoletos em 

pouco tempo.  Uma pesquisa realizada por Campbell (2004) em 116 grandes hospitais 

americanos entrevistou os gerentes financeiros dessas instituições e verificou os principais 

fatores que afetam as decisões de substituição dos equipamentos (ver tabela 3.1). Nessa 

mesma pesquisa, observou-se que 67% dos hospitais atrasam a substituição. Os maiores 

fatores responsáveis pelo fato, segundo os entrevistados, eram a falta de fundos, fundos 

utilizados para novos serviços e o alto custo de substituição. (ver tabela 3.2) 

 



Capítulo 3 O Problema – Substituição de EMH 

 

29 

 

Tabela 3.1: Principais fatores que afetam a decisão de substituir (Fonte:Cambell, 2004) 

Fatores Pontuação média* 

Obsolescência técnica 7,42 

Acreditação/regulação 7,14 

Pedido médico 6,67 

Condições financeiras 5,83 

Custo operacional 5,72 

Taxa de utilização 5,42 

Idade 4,91 

Queixas de pacientes 4,78 

Outras necessidades para o dinheiro 3,66 

Competição 3,50 

Tabela 3.2: Principais fatores que contribuem para o atraso na substituição(Fonte:Campbell, 2004) 

Fatores Percentual de entrevistados que 

indicaram as causas de atrasos na 

substituição 

Falta de orçamento 46,6 

Orçamento usado para novos serviços 28,4 

Alto custo da substituição 31,0 

Orçamento usado para expansão 19,8 

Orçamento utilizado para 

regulação/acreditação 

18,1 

Incerteza financeira 19,0 

Performance financeira pobre 13,8 

Outros não listados 5,2 
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Na literatura, foram encontrados alguns trabalhos que podem ser divididos, segundo 

Katz (1998), em: métodos multiparamétricos e econômicos. As suas definições e 

características serão apresentadas nos subcapítulos posteriores.  

3.2 Método paramétrico ou de determinação de prioridade 

A maioria dos trabalhos são classificados como método paramétrico, pois trata-se de 

determinar quais equipamentos devem ser substituído pela ordem de prioridade. A ordem 

geralmente encontrada parte da atribuição de um número final que representa todos os 

critérios utilizados e, em alguns casos, com as suas respectivas importância relativas inseridas. 

Esses métodos caracterizam-se por atribuir pesos de forma arbitrária, não trabalhar com 

previsão, não relacionar incerteza no processo, ser simples e basear-se em banco de dados e 

na experiência do decisor. Abaixo serão expostos alguns trabalhos que caracterizam essa 

metodologia. 

 Rajasekaran (2005) desenvolveu um sistema automatizado de um plano de 

substituição chamado de ERPS (Equipment Replacement Planning System). Esse sistema 

baseia-se no cálculo do número relativo de substituição, RRN (Relative Replacement 

Number), que visa estabelecer uma ordem de prioridade de substituição dos equipamentos, 

podendo ser calculado por meio da equação (3.1). O modelo é fundamentado em regras, e 

essas indicam os fatores que estão sendo considerados. Depois da quantificação desses 

fatores, há uma normalização dos valores que são multiplicados pelo peso que referencia as 

preferências da engenharia clínica. A abordagem fornece apenas o ordenamento da 

priorização dos equipamentos que devem ser substituídos. Desse modo, não fornece um 

embasamento para indicar quando o equipamento deve ser substituído para otimizar os seus 

objetivos.  

 

��� �  
∑ ������� ������������∗����

�ú���� �� ������∗���
            (3.1) 

 

Dreiss (2008) apresentou um trabalho semelhante: ao invés do cálculo de RRN 

calcula-se o fator prioridade determinado pela equação (3.2). O peso indica a importância 

relativa dos critérios e os scores são valores normalizados para os critérios. A pesquisa indica 
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que os critérios podem ser de cinco tipos: factual, segurança, técnica, financeiro e 

performance.  

 

����� ���������� � ∑������ ∗ �������        (3.2) 

 

Já Dondelinger (2003, 2004) elaborou dois métodos abalizados em planilhas para 

apresentar a ordem de preferência dos equipamentos médico-hospitalares para a substituição. 

O primeiro método consiste no desenvolvimento de uma planilha que contém dados básicos 

de identificação. Nele foram utilizados alguns critérios para a determinação da prioridade: a 

data de retirada do EMH prevista para substituição (obtida através da soma do ano em que foi 

comprada acrescida do tempo de vida médio desse equipamento) e o custo da substituição. Os 

equipamentos são ordenados de acordo com o menor ano até o maior. Caso o hospital tenha 

dinheiro limitado, deve-se, em seguida à ordenação, calcular o custo de substituição 

acumulado e verificar quais os equipamentos que a instituição poderá substituir. A tabela 3.3 

fornece um exemplo em que o fundo de investimento é limitado a $27.000,00. 

O segundo método empregou critérios objetivos e subjetivos.  O processo tem o intuito 

de fornecer o número de ordem de mérito, que é o resultado da soma de fatores considerados 

críticos para a substituição. São eles: idade, custo dos reparos, número de reparos, avanço 

tecnológico e plano para os próximos cinco anos. Cada fator é multiplicado por um peso que 

indica sua importância relativa.  Os critérios subjetivos foram quantificados pela escala 

Likert. 

Taylor & Jackson (2005) forneceram um sistema similar aos anteriores, considerando 

os aspectos quantitativos e qualitativos que são divididos em componentes técnicos, de 

segurança e missão crítica. 
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Tabela 3.3: Planilha de prioridade de substituição de Dondelinger(Fonte: Modificado de 

Dondelinger,2003) 

 

Equipamento 

 

Marca 

 

Modelo 

 N° 

de 

série 

 

Data de 

fabricação 

 

Vida útil 

esperada 

(anos) 

 

Data de 

retirada 

 

Custo de 

substituição 

 

Custo de 

substit. 

acumulada 

 

Audiômetro 

 

A 

 

ABCD1 1 

 

1987 

   

10 

 

1997 

 

$4.646 

 

$4.646 

ECG 
 

B 

 

ABCD2 2 

 

1993 

       

8 

 

2001 

 

$4.220 

 

$8.866 

ECG 
 

C 

 

ABCD3 3 

 

1993 
       8 

 

2001 

 

$4.220 

 

$13.086 

ECG 
 

D 

 

ABCD4 4 

 

1993 
       8 

 

2001 

 

$4.220 

 

$17.306 

ECG 
 

E 

 

ABCD5 5 

 

1994 
       8 

 

2002 

 

$4.220 

 

$21.526 

 

Centrífuga 

 

F 

 

ABCD6 6 

 

1994 
       8 

 

2002 

 

$4.571 

 

$26.097 

 

Centrífuga 

 

G 

 

ABCD7 7 

 

1995 
       8 

 

2003 

 

$1.117 

 

$27.214 

 

Monitor 

 

H 

 

ABCD8 8 

 

1996 
       8 

 

2004 

 

$1.693 

 

$28.907 

 

Centrífuga 

 

I 

 

ABCD9 9 

 

1997 
       8 

 

2005 

 

$1.117 

 

$30.024 

 

Audiômetro 

 

J 

 

ABCD10 10 

 

1997 

   

10 

 

2007 

 

$4.646 

 

$34.670 

 

Audiômetro 

 

K 

 

ABCD11 11 

 

1998 

   

10 

 

2008 

 

$4.646 

 

$39.316 

 

Escala 

 

L 

 

ABCD12 12 

 

1996 

   

14 

 

2010 
     $725 

 

$40.041 

 

Cruz (2002) propôs um modelo matemático que adverte quando um equipamento 

médico requer manutenção ou substituição. A metodologia resultou de uma análise de árvore 

de falha, em que o evento final é a remoção do dispositivo. O projeto propõe a identificação 

de um número (Ruse) que está relacionado à quantificação de fatores quantitativos e 

qualitativos. Tais fatores estão demonstrados na árvore de falha abaixo. Caso o Ruse obtenha 
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valor menor que 1, o equipamento deve ser mantido em funcionamento; caso contrário, o 

equipamento deve ser retirado e avaliado se deve realizar uma manutenção corretiva ou 

substituí-lo. 

 

Figura 3.1: Árvore de evento para substituir o equipamento(Fonte:Modificado de Cruz, 2002) 

Clark (2004) fez uma consideração similar aos demais, com a determinação de uma 

pontuação. Alguns fatores são usados para avaliar os equipamentos, tais como: idade, função, 

suporte do fabricante, condição, segurança, falhas, downtime, custo da manutenção, 

problemas com usuários, recalls, status da tecnologia, utilização, padronização, 

regulamentação do equipamento, backup. Esses fatores têm uma pontuação determinada que 

varia entre 0, 0.5 e 1, dependendo da resposta. Além disso, eles estão vinculados a um peso 

que pode ser: baixo, médio, alto e absoluto. Os absolutos requerem substituição urgente, como 

por exemplo: fim do suporte do fabricante, ausência de regulamentação, etc. Assim, utiliza-se 

um algoritmo para efetuar o cálculo e classificar o EMH em categorias que definem o tempo 

de troca. Para o plano ser efetivo, é necessário classificar os equipamentos de acordo com as 

prioridades das seguintes categorias: 
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� Urgente-Imediato 

� Prioridade 1- próximo ano 

� Prioridade 2- Daqui a dois anos  

� Prioridade 3 – Daqui a três anos  

� Consultivo – Mudanças na linha de produto, publicação do fim de suporte do 

fabricante, proibição do uso por um órgão regulador 

 

3.3 Método econômico 

Os métodos são caracterizados pelo fato de determinarem a política ótima de 

substituição do equipamento médico-hospitalar pela otimização da função objetivo. São 

qualificados, normalmente, por utilizar fatores quantitativos dependentes de uma variável, 

nesses casos relacionados ao tempo. Análises como a diminuição de custo médio por 

equipamento por ano e análises relacionadas à maximização da confiabilidade são exemplos 

de estudos para a otimização da substituição. Como se adiantou anteriormente, o tipo de 

abordagem é usualmente desenvolvido.  

Christer & Scarf (1994) criaram um modelo especificamente voltado para a temática 

de equipamento médico, tendo como finalidade obter em quantos anos o equipamento deve 

ser substituído e por quanto tempo o equipamento substituto irá ser mantido em 

funcionamento. O trabalho foi baseado na previsão de custo (manutenção, operação, 

penalidade e ônus da substituição) em relação ao tempo de uso do equipamento atual e do 

substituto. Deve-se ressaltar que se leva em consideração a subjetividade, representada pelo 

conceito de penalidade. Outra característica importante é a avaliação da quantificação do 

custo de uma decisão diferente daquela fornecida, ou seja, o custo de um atraso na 

substituição do equipamento.  

Uma crítica a esse trabalho é a consideração apenas dos custos como elemento 

essencial para substituir, inclusive, o fator subjetivo levado em consideração está relacionado 

ao custo. Além disso, há vários fatores subjetivos que devem ser considerados de forma mais 

apropriada. Outro fator preponderante é a não consideração de incerteza no processo.  
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4 MODELO PROPOSTO 

O modelo proposto será embasado nos principais fatores que um decisor leva em 

consideração e determinar um plano ótimo de substituição mediante a maximização da 

equação função utilidade global. Tal equação será em função dos atributos, que estão em 

função do tempo de substituição, ou seja, o resultado fornecerá uma resposta à questão: Daqui 

a quantos anos se deve substituir o equipamento atual que apresenta uma idade N? Assim, 

precisa-se construir a função utilidade global, que depende das utilidades unidimensionais 

relacionadas com os atributos que medem os objetivos fundamentais dessa problemática.  

A fase inicial caracteriza-se pela estruturação por meio da utilização de alguns passos 

da metodologia de apoio à decisão Value-Focused Thinking. No entanto, nem todas as etapas 

foram usadas, mas apenas da 1a à 5a. Elas se caracterizam pela identificação do desejo do 

decisor em relação aos objetivos desse tipo de atividade, pela estruturação do problema em si, 

a partir da identificação dos objetivos fundamentais e da montagem da hierarquia, e pela 

determinação dos atributos, função utilidade e constantes de escala. Em seguida, será 

explanada cada fase com os seus devidos resultados. 

4.1 Etapa 1:Identificação do problema 

Esse passo é fundamental para o decorrer das etapas, pois, se feita de maneira 

incorreta, pode-se focalizar um interesse que não represente o problema real, o que 

prejudicará as etapas posteriores e fornecerá resultados inadequados. Assim, o problema 

estará bem definido e pode ser representado pelo seguinte questionamento: “Quando se deve 

substituir o equipamento-médico hospitalar?” 

4.2 Etapa 2: Desenvolvimento da hierarquia dos objetivos 

Esta etapa visa identificar quais os objetivos reais que interessam ao decisor e 

apresentá-los em forma de hierarquia. Para a exposição dos objetivos, foi utilizado o 

dispositivo do capítulo 2. Após a identificação, é necessário classificar os tipos de objetivos 

em fundamentais e meios. Então, vai ser estruturarada a hierarquia dos objetivos 

fundamentais de acordo com a técnica disponibilizada por Kenney (1992), também 

mencionada no capítulo 2. 
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Como produto final, tem-se como resultado a seguinte hierarquia de objetivos 

fundamentais: 

 

Figura 4.1: Hierarquia dos objetivos para a substituição de equipamento médico 

Verificou-se que o objetivo de definir a política ótima de substituição é o objetivo 

fundamental geral e está no nível superior (primeira camada). Para o desenvolvimento das 

camadas inferiores, foi determinado por meio do teste “Quais os aspectos do nível maior são 

importantes?” Na segunda camada obtiveram-se como aspectos mais importantes lucros e 

risco ao paciente. Na terceira camada, os aspectos mais importantes em relação ao lucro 

foram: receita e custos. Na quarta e última camada, apenas o custo forneceu “representantes”. 

Política ótima de 
substituição

Lucros

Receita Custos

Custos da 
Manutenção 

Custo de Aquisição Penalidade

Risco ao Paciente
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São eles: custos relacionados à manutenção, custo de aquisição ou custo de substituição e 

penalidade. 

4.2.1 Maximizar o lucro 

Como em qualquer empresa, salvo em instituições públicas e ONGs (Organizações 

Não-Governamentais), o objetivo essencial é obter lucro. No hospital não é diferente, ainda 

mais pela situação em que a maioria dos hospitais está sobrevivendo com orçamentos 

apertados. O lucro pode ser definido como a receita menos o custo, que serão os objetivos 

fundamentais da 3° camada. 

4.2.1.1 Receita 

A receita é um dos principais fatores determinantes do lucro. De acordo com Samanez 

(2002) pode ser definida como a entrada de elementos para o ativo sob a forma de dinheiro ou 

de direitos a receber, correspondente normalmente à venda de bens ou serviços. No hospital, a 

obtenção de recursos estará baseada na utilização dos equipamentos. Esse conceito será 

especificado na etapa 3, responsável pela determinação do atributo. Outro fator que poderia 

gerar receita seria a venda do equipamento logo antes da substituição, mas tal prática não é 

comumente empregada no contexto hospitalar. 

4.2.1.2 Custos 

Custos são gastos relativos a bens ou serviços usados na produção de outros bens ou 

serviços (Martins, 2003). É a face oposta à receita. Tem como origem os gastos relativos à 

manutenção, à aquisição de um novo equipamento e das penalidades, que são os objetivos 

fundamentais da 4° camada. 

4.2.1.2.1 Custo da manutenção 

O custo de manutenção é um dos componentes principais, se não o principal, e que 

contribui de forma determinante para o custo geral. As despesas relacionadas com a 

manutenção nos ambientes hospitalares são da ordem de 10% do faturamento, sendo um dos 

maiores em comparação com outras instituições. É imprescindível levar em consideração esse 

objetivo. 

 

 



Capítulo 4 O Modelo Proposto 

 

38 

 

4.2.1.2.2 Custo de Aquisição 

O preço de aquisição de um equipamento substituto representa um investimento que 

deve ser feito para substituir o equipamento por outro, seja por um equipamento com a mesma 

tecnologia, seja por outra com tecnologia superior. Assim, o custo de substituição representa a 

evolução tecnológica. Sabendo-se que o equipamento substituto tem uma a tecnologia 

superior, então será mais oneroso do que um equipamento com a mesma tecnologia do 

substituído. 

4.2.1.3 Penalidades 

O conceito de penalidade será semelhante ao de Christer & Scarf (1994). Eles aludem 

à quantificação em custo pertinente ao dano causado por: uma falha, mau funcionamento, 

operação errada, etc., relacionado com a imagem do hospital, indenizações, publicidade 

negativa, dentre outros fatores. 

4.2.2 Minimizar o risco ao paciente 

Subjugar tais riscos é uma atitude irresponsável e impensável, visto que é um fator 

sempre constante e preponderante nos ambientes hospitalares.  Tais equipamentos agem direta 

ou indiretamente no paciente, ou seja, em pessoas com saúde debilitada. Qualquer fator de 

risco pode ocasionar uma piora do quadro clínico do paciente, ou até mesmo a sua morte. 

Dessa maneira, poderá provocar danos irreparáveis, tanto para o paciente e seus familiares 

quanto para a imagem do estabelecimento. Assim, vê-se a enorme preocupação de um gestor 

em minimizar o risco ao paciente. 

 

4.3 Etapa 3: Atribuindo medidas 

O intuito do trabalho é achar uma política ótima referente aos objetivos do decisor. 

Para isso, deve-se encontrar uma função objetivo. Depois então, maximizá-la e descobrir o 

período ótimo de substituição, atendendo a seus objetivos. Nesta etapa, serão expostos os 

atributos em função do tempo, determinados para medir o grau de alcance dos objetivos. 

Além disso, serão estabelecidos os limites que os atributos podem assumir, de modo a 

corresponder aos níveis desejados e não desejados. 
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4.3.1 Atributo de receita 

A receita é definida como sendo a quantidade de dinheiro obtida por uma venda de 

serviço. Relacionada aos equipamentos médico-hospitalares, a receita acumulada durante um 

período de funcionamento é proveniente do somatório do número esperado de pacientes num 

ciclo, multiplicado pelo preço da utilização do equipamento. Assim, pode-se inferir que o 

atributo estará de acordo com a equação (4.1): 

������ � ∑ ���� ∗ � ∗ �, em que          (4.1) 

D(t) - disponibilidade do equipamento, o que indica a probabilidade de um paciente ser 

atendido; 

� - número médio de pessoas que utilizam o equipamento em um dado ciclo, e  

P - corresponde ao preço de utilização de tal equipamento. 

Através desta equação, é possível calcular a receita esperada em um período, em 

função do tempo. 

4.3.2 Atributo de custo da manutenção 

O custo da manutenção pode ser definido como todo o dinheiro gasto para manter o 

equipamento em funcionamento. Os principais custos envolvidos originam-se da manutenção 

corretiva e das inspeções ou manutenção preventiva, de tal forma que o custo de manutenção 

representa a soma dos dois. O custo da manutenção corretiva durante um ano é representado 

pelo número de falhas, multiplicado pelo valor médio de reparo, incluindo a mão de obra e 

reparo. O custo da manutenção corretiva em um ciclo é representado pelo somatório desses 

custos durante o ciclo. É definido pela equação(4.2): 

������ �  ∑ ���� ∗ ��            (4.2) 

n(t) - representa a função que corresponde ao número de falhas durante um ciclo, ou a taxa de 

ocorrência de falhas; 

��  - indica o valor médio de um custo da manutenção corretiva, incluindo a mão de obra, o 

custo de aquisição da peça, o reparo, etc. 

O custo da manutenção preventiva é definido basicamente pelo custo da mão de obra 

durante a inspeção, multiplicado pela quantidade de inspeções em um ano. O custo total 

durante o ciclo é fornecido pelo somatório desses custos (equação 4.3). 

������ � ∑
�

�
∗ �� , em que          (4.3) 
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T - representa o período das inspeções, e 

�� - indica o preço médio das inspeções. 

Tem-se como hipótese que as inspeções não alteram a confiabilidade do equipamento. 

O custo total da manutenção pode ser definido como o somatório das duas equações 

acima, o que resulta na função (4.4) a seguir: 

����� � ∑���� ∗ �� �
�

�
∗ ��          (4.4) 

4.3.3 Atributo de aquisição 

Este atributo é definido pelo valor do preço de um equipamento substituto 

multiplicado pelo fator de desconto, o que indicará a variação do preço durante um período. O 

valor de substituição é encarado com um fator de evolução tecnológica, visto que um 

equipamento com tecnologia avançada terá um preço maior do que aquele com tecnologia 

defasada com essa comparação, considera-se a evolução tecnológica.  

 

���� � � ∗ �� , em que          (4.5) 

V – preço do equipamento substituto 

r – fator de desconto. 

4.3.4 Atributo de penalidade 

O atributo de penalidade será medido como o custo de uma falha relacionado às 

consequências, como, por exemplo, indenizações, imagem da instituição, dentre outros 

fatores. Será calculado pelo número de falhas durante um ano, multiplicado pelo valor da 

penalidade. O valor das penalidades acumuladas é definido como o somatório desses custos 

(ver equação 4.6). 

���� � ∑ ���� ∗ ��, em que          (4.6) 

n(t) - representa a função que indica o número de falhas durante um período, 

pf - valor da penalidade por falha. 

 

Christer & Scarf (1994) estimaram o valor da penalidade por meio da determinação 

dos custos, associados às falhas graves que ocorreram durante um período, e dividiram esses 

custos pelo número de falhas desse período (graves e não graves), pois não era possível prever 
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quais seriam as graves. Dessa maneira, cada falha irá ter uma consequência de custo para o 

hospital.  

4.3.5 Atributo de risco ao paciente 

A minimização do risco ao paciente pode ser feito quantificado por meio da 

minimização da propensão a falha do equipamento médico-hospitalar. Pois se mantido em 

patamares aceitáveis o equipamento tornar-se-á disponível para a prestação de serviço 

gerando receita e, também, o paciente será atendido prontamente e terá menor possibilidade 

de ocorrer uma falha durante a utilização. Propensão a falhas será quantificada pela função 

intensidade ou pela ROCOF (Rate of Ocurrence of Failures), ou seja, indica o número 

esperado de falhas durante um período. Nesse trabalho a função intensidade é igual à ROCOF 

visto que se considera o equipamento como sistema reparável com manutenção imperfeita e 

supõem-se também que duas falhas ou mais não ocorrerá ao mesmo tempo (Rigdon & Basu, 

2000). Segundo Rigdon & Basu (2000), este parâmetro pode ser aplicado,quando o 

equipamento está deteriorando, como indicador para ajudar o decisor de quando o sistema 

deverá ser removido. Tal atributo será obtido a partir de dados históricos de falhas como será 

visto em uma sessão posterior. 

Tabela 4.1: Resumo dos atributos 

Objetivo Atributos 

Receita ������ ������ ∗ � ∗ � 

Custo de manutenção ����� ������ ∗ �� �
�

�
∗ �� 

Custo de aquisição ���� � � ∗ �� 

Penalidade ���� ������ ∗ ��  

Propensão a falhas ���� 
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5 ESTUDO DE CASO 

As etapas posteriores vão ser específicas de acordo com o equipamento a ser 

substituído, pois necessita-se da caracterização do comportamento das falhas, disponibilidade, 

receita, custos da manutenção e outros fatores para a determinação dos limites desejáveis e 

indesejáveis dos atributos, e da função utilidade para cada um deles.  

Dando prosseguimento às etapas, será iniciado um estudo de caso de um tomógrafo. 

Todos os termos e funções utilizados serão referentes a esse equipamento. 

5.1 Tomógrafo computadorizado (TC) 

O tomógrafo computadorizado (TC) foi desenvolvido em 1970 e teve um impacto 

revolucionário no diagnóstico por imagem com os raios X. Quando isso ocorreu, houve a 

eliminação ou minimização de vários problemas que os equipamentos convencionais 

apresentavam, fornecendo aos médicos a capacidade de examinar o paciente de forma não 

invasiva às estruturas internas do corpo, com uma acurácia e especificidade nunca vistas antes 

(Robb, 1982). Desse modo, esse equipamento tornou-se de imensa importância para os 

hospitais e, consequentemente, para os pacientes, levando uma melhoria para o diagnóstico 

médico, acarretando um melhor tratamento e, simultaneamente, uma qualidade de vida. 

O TC é, simplificadamente, formado por um emissor de raios X (tubo de raios X) e um 

detector na direção oposta. Eles podem girar 360° em torno do paciente e, com a emissão dos 

feixes de raios-X, a imagem é formada. Essa é chamada de fatias. Após a emissão do feixe em 

direção à parte do corpo a ser investigada, os fótons atingem o detector e são absorvidos. A 

partir daí, os fótons são transformados em sinal analógico e, posteriormente, em sinal digital, 

que é apresentada no PC (computador) ou de forma impressa. 
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Figura 5.1: Tomógrafo(Fonte: http://www.araucaria.pr.gov.br/index.php?ID_MATERIA=4958) 

Segundo o Ministério da Saúde (2002), os tomógrafos computadorizados devem estar 

na proporção de 1 para cada 100 mil habitantes. O censo de 2005 do IBGE apresentou o 

índice de 1,1 por 100 mil habitantes, mas variando de 0,5 na Região Norte a 1,4 na Região 

Sudeste.  Apesar de o índice estar dentro do sugerido pelo Ministério da Saúde, há grande 

discrepância entre as regiões. Nas regiões Norte e Nordeste, os valores do índice estão muito 

abaixo, o que significa que, se o equipamento falhar, provocará os transtornos acima 

mencionados bem como também transtornos sociais. 

 

 

Figura 5.2: Evolução da quantidade de tomógrafo por 100 mil habitantes(Fonte:Ministério da Saúde, 2002) 
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5.1.1 Componentes do tomógrafo 

O tomógrafo engloba vários tipos de tecnologia para o seu pleno funcionamento: 

eletromagnética, eletrônica, mecânica, informática, dentre outras. Dessa maneira, tal tipo de 

equipamento está sujeito a falhas que têm diversas origens e consequências. Pode-se 

evidenciar essa afirmativa por meio de um simplificado estudo dos componentes básicos do 

tomógrafo. São eles: portal ou gantry, mesa de exame, sala de comando ou console, e 

eletrônica. Além desses equipamentos, há vários outros que são interligados e que 

complementam o tomógrafo, tais como: bomba injetora, impressora fotográfica ou laser, 

console remoto para o médico, dentre outros (Godoi, 2010). 

 

 

Figura 5.3: Visualização dos principais componentes do tomógrafo(Fonte: Godoi, 2010) 

5.1.1.1 Gantry ou portal 

O portal é o equipamento mais importante e um dos mais complexos. Apresenta uma 

estrutura mecânica complicada, porém de funcionamento elétrico semelhante ao de um 

equipamento de raios x. Basicamente, tem-se uma ampola de raios x refrigerado a água ou a 

óleo e detectores de raios x que giram em torno do paciente. Além disso, o gantry acomoda o 

sistema de aquisição de dados, o transformador e o dispositivo de laser para o posicionamento 

do paciente. Para realizar os movimentos necessários, o portal possui engrenagens reforçadas 

e motores elétricos que garantem a precisão e a velocidade requerida para a obtenção de 

imagens(Godoi, 2010). Além do movimento giratório interno que realiza, ele pode fazer 
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movimento obliquo de 30° para a frente e para trás, por meio de motores hidráulicos, o que 

permite diferentes visualizões do corpo humano (Pereira, 2010).  

 

Figura 5.4: Gantry ou portal do tomógrafo(Fonte: Modificado de 

http://www.mundodaradiologia.com.br/tomografia_59.html) 

5.1.1.2 Mesa do paciente 

É o local em que o paciente é posto para realizar o procedimento. A mesa move-se de 

trás para frente e em sentido de elevação. Todos os movimentos são comandados pelo 

operador nos controles que estão inseridos no console. 

5.1.1.3 Eletrônica do tomógrafo 

É composta por um “armário”, que contém várias placas eletrônicas interligadas de 

maneira complexa, com a finalidade de transmissão de dados e comandos entre o console e o 

portal. 

5.1.1.4 Console 

Trata-se do ambiente em que se situam os comandos do tomógrafo, os protocolos de 

aquisição de imagens e onde o tratamento da imagem é realizado. É composto por 

computadores, monitores, comandos, teclados, mouse e um sistema de comunicação com o 

paciente. 
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5.2 Coleta de dados 

A etapa 4 será responsável pela determinação da função utilidade para cada objetivo 

fundamental. No entanto, para determinar a função utilidade, devem ser gerados os limites 

para cada atributo, representando os valores desejáveis e os indesejáveis. Como os atributos 

dependem de alguns fatores, foi necessário coletar dados para a determinação deles. 

Primeiramente, inicia-se a coleta de dados referente ao preço médio praticado nos 

procedimentos, à quantidade média de pessoas atendidas, ao custo médio de corretiva 

(incluindo mão de obra, substituição de peças e outros), ao tempo de reparo médio, ao tempo 

de inspeção médio, ao preço médio de uma inspeção e ao número de inspeções realizadas em 

um ano. Ressalte-se que o equipamento em estudo têm 2 anos de idade. 

5.2.1 Preço médio dos procedimentos (P) 

Os preços dos exames variam de acordo com o tipo de procedimento. Por exemplo, o 

preço da tomografia da coluna custa R$300,00 e o preço da tomografia do abdômen total 

custa R$600,00. No entanto, não se pode utilizar essa variação de preço, mas deve-se coletar 

um valor médio ponderado de todos os valores dos procedimentos realizados e da quantidade 

realizada por cada um. Assim, obtém-se um valor médio de R$400,00. 

5.2.2 Número de pessoas atendidas por ano ��� 

O valor coletado expressa o número médio de pessoas atendidas por ano. Nesse caso, 

adota-se o valor de 4.800 pessoas atendidas por ano, o que corresponde a cerca de 14 exames 

diários. 

5.2.3 Custo médio de corretiva (Cr) 

O custo médio de corretiva é obtido por meio do custo acumulado referente aos 

esforços para reestabelecer o equipamento, o que inclui o custo da mão de obra, reparos e/ou 

substituição de peças em um determinado período, dividido pelo número de falhas 

correspondente. Neste trabalho, o custo médio utilizado é R$720,00. 

5.2.4 Custo médio das inspeções (Ci) 

O custo médio das inspeções ou preventivas é obtido da mesma forma que o custo 

médio de corretivas. 
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5.2.5 Número de inspeções realizadas por ano 

Corresponde à quantidade de inspeções que são realizadas em um ano. Neste caso, foi 

adotado que o tomógrafo tem duas manutenções programadas. 

5.2.6 Custo de penalidade (Cp) 

O custo de penalidade é obtido por meio do conceito explanado no capítulo anterior 

(ver capítulo 4). Utilizou-se o custo de penalidade no valor de R$350,00. 

5.2.7 Tempo médio de reparo (tr) 

O tempo médio de reparo corresponde à soma dos tempos em que o equipamento 

demorou a ser reestabelecido devido às falhas durante um período e dividido pelo número de 

falhas desse período. Neste trabalho, adotou-se tr=0.75 dia, ou seja, 18 horas.  

5.2.8 Tempo médio e inspeção (ti) 

O tempo médio de inspeção corresponde à soma dos tempos gastos em cada inspeção 

para realizar a manutenção durante um período, dividido pelo número de inspeções durante 

esse período. O valor adotado será ti=0.5 dia, ou seja, 12 horas. 

A tabela 5.1 representa o resumo dos dados coletados, indicando o valor médio de 

cada um. 

Tabela 5.1: Valores médios do dados coletados 

Fator Valor médio 

Preço médio dos procedimentos (P) R$ 400 

Número de pessoas atendidas por ano ��� R$ 4800 

Custo médio de corretiva (cr) R$ 720 

Custo médio de inspeções ou preventivas (cp) R$ 400 

Número de inspeções ou preventivas realizadas por ano 2 

Custo penalidade (cp) R$ 350 

Tempo de reparo médio (tr) 0.75 dia 

Tempo de inspeção médio (ti)  0.5 dia 
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5.2.9 Determinação da taxa de ocorrência de falhas (µ) 

Outro fator importante consiste na determinação da taxa de ocorrência de falhas 

(ROCOF- Rate of Ocurrence of Failures). Para a determinação da ROCOF, é necessário 

analisar o banco de dados da engenharia clínica referente ao número de falhas que ocorreram 

nos anos posteriores de equipamentos anteriores ou do atual e verificar uma função 

distribuição de número de falhas acumuladas que as represente. A ROCOF é definida pela 

derivada da função distribuição acumulada. Assim, obtém-se a função representativa. 

Devido à ausência de dados sobre o equipamento em estudo, considerou-se a seguinte 

curva de falhas acumulada retirada do trabalho científico de Christer & Scarf (1994). 

 

 

Figura 5.5: Gráfico representativo do número acumulado de falhas (Fonte: Katz, 1998) 

Neste estudo de caso, a função da ROCOF foi definida pela derivada da distribuição 

acima: 

���� � ���.�����.���∗�            (5.1) 
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Figura 5.6:Gráfico da ROCOF 

5.3 Determinação do limite máximo de permanência do equipamento em 

operação 

Após a determinação da ROCOF, é possível calcular o valor da disponibilidade para 

cada ano a mais, como também da idade. A quantidade máxima de anos, além da idade de 2 

anos, em que o equipamento poderá estar ativo, será de 7 anos. De acordo com o cálculo da 

disponibilidade: a partir do oitavo ano a disponibilidade aproxima-se de valores extremamente 

baixos. 

 

Figura 5.7: Gráfico da disponibilidade 
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5.4 Determinação dos limites mínimos e máximos dos atributos 

Após a determinação da ROCOF e a limitação do tempo em que o equipamento ainda 

pode permanecer em atividade, serão determinados os limites de cada atributo por meio das 

fórmulas constantes na tabela 4.1. Seguem os gráficos do comportamento de cada objetivo, 

em que se pode visualizar tais limites. 

5.4.1 Receita 

O atributo receita é definido pela equação abaixo, que apresentará o seu valor mais 

desejado quando o equipamento estiver ativo o máximo possível, o que corresponde a 7 anos 

a mais em atividade. Assim, o valor da receita máxima acumulada terá o valor 

R$11.694.594,00. Inversamente, a receita menos desejada ocorre quando ela for mínima, ou 

seja, o equipamento deverá permanecer em operação apenas por mais um ano. A receita 

mínima será de R$1.909.263,00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.8: Comportamento da receita acumulada  

 

5.4.2 Penalidade 

Os limites de penalidade podem ser observados no gráfico 5.8. O valor da penalidade 
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desejável acontecerá quando o equipamento for substituído no ano seguinte, ou seja, apenas 

por mais um ano de operação. O valor da penalidade acumulada será de R$485,87. 

 

 

Figura 5.9: Comportamento da penalidade acumulada 

 

5.4.3 Custo de manutenção 

Este atributo, definido pela equação (4.4), apresenta o limite máximo de custo 

acumulado com a manutenção quando o equipamento permanecer pela maior quantidade de 

tempo possível em operação. Dessa maneira, o seu valor máximo é de R$297.256,70. O limite 

mínimo existirá quando o equipamento operar apenas por mais um ano; consequentemente, o 

valor do custo da manutenção acumulada será de R$1.799.50. 

 

 

Figura 5.10: Comportamento do custo de manutenção 
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5.4.4 Aquisição 

O valor de aquisição de um equipamento substituto variará com o tempo por meio do 

fator de desconto. Desse modo, obviamente percebe-se que o valor mínimo de aquisição 

surgirá quando o tempo for mínimo para substituir o equipamento. Assim, tem-se o custo de 

aquisição mínimo no valor de R$1.300.000,00. O valor máximo de aquisição será no tempo 

limite de operação e corresponderá ao valor de R$1.598.032,00. 

 

Figura 5.11: Comportamento do custo de aquisição 
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função utilidade varia de 0 a 1, tal que 0 significa a opção menos desejada e 1 a opção mais 

desejada.  

A determinação da função utilidade segue basicamente dois passos: 

1. Determinar o comportamento do decisor perante o risco e, consequentemente, 

a função que represente esse comportamento. 

2. Determinar os valores dos parâmetros referentes à função do comportamento 

obtida no passo anterior. 

5.5.1 Função utilidade receita 

O gráfico abaixo representa o comportamento da função utilidade alusiva à receita, 

após os passos descritos anteriormente. Como resultado, a função utilidade da receita é avessa 

ao risco e está representada por ur(t), em que x corresponde ao tempo em anos. Quando a 

função utilidade assume o valor 1, a receita será máxima, R$ 11.694.594,00, e acontecerá 

quando t=7; a função assume valor 0 quando a receita for mínima, R$1.909.263,00, o que 

corresponde a t=1. 

Tabela 5.2: Valores limites da receita 

 

 

Figura 5.11: Função utilidade da receita 
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5.5.2 Função utilidade de penalidade 

A função representativa do custo penalidade será mostrada através do gráfico a seguir. 

O custo penalidade terá o seu valor mais desejado, representado por ucp(t)=1, quando o custo 

da penalidade for mínima, R$485,86, ou seja, quando o equipamento ficar ativo por apenas 

mais um ano. Já o valor menos desejado (ucp(t)=0) ocorre quando o custo é de R$141.777,50 

e após 7 anos a mais de utilização a partir da idade atual. 

Tabela 5.3: Valores limites de penalidade 

 

 

 

Figura 5.12: Função utilidade de penalidade 
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valor surge quando o equipamento permanece por mais 7 anos em atividade. Na função 

utilidade é 0.  

Tabela 5.4: Valores limites do custo de manutenção 

 

 

 

Figura 5.13: Função utilidade do custo da manutenção 
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Tabela 5.5: Valores limites do custo de aquisição 

 

 

 

Figura 5.14: Função utilidade do custo de aquisição 
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Figura 5.15: Função utilidade de propensão ao risco 

 

5.6 Etapa 5: Determinação das constantes de escala 

Antes da determinação da constante de escala, um fator preponderante para a obtenção 

do formato da função utilidade global é a verificação dos conceitos de independência em 

utilidade e independência aditiva. 

A verificação desses conceitos foi realizada da forma indicada por Keeney e Raiffa 

(1993) e descrita no capítulo 2. Após a verificação e a confirmação de tais conceitos e como 

consequência deles, a representação da função de utilidade global será a forma aditiva. Desse 

modo, a função utilidade global será representada pela equação seguinte: 

 

����� � �� ∗ ��� ∗ ����� � �� ∗ ���� ∗ ������ � ��� ∗ ������ � �� ∗ ������� � ��� ∗

������              (5.2) 

Em que: 

ur(x) - função utilidade da receita; 

ucm(x) - função utilidade de custo da manutenção; 

ucp(x) - função utilidade de custo de penalidade; 

ua(x) - função utilidade de custo de aquisição de um equipamento substituto; 
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kL – constante de escala referente ao lucro 

kr - constante de escala referente à receita; 

kc - constante de escala referente ao custo ; 

kcm - constante de escala referente ao custo de manutenção; 

kcp - constante de escala referente ao custo de penalidade; 

ka - constante de escala referente à aquisição do equipamento substituto, e 

krp – constante de escala referente à risco ao paciente. 

 

A partir da identificação do formato da função utilidade global, pode-se partir para a 

obtenção desses valores. A determinação de escala foi realizada de acordo com o 

procedimento apresentado por Kenney e Raiffa (1993) e está descrita na seção 2.4.5 deste 

trabalho. Como resultado da obtenção das constantes de escala, pode-se observar tais valores 

na árvore de hierarquia.  

 

 

Figura 5.15: Hierarquia dos objetivos e suas constantes de escalas 
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5.7 Função utilidade global 

Depois da determinação das constantes de escalas, é possível apresentar finalmente a 

função utilidade global que representa os objetivos fundamentais e as preferências do decisor 

em relação à substituição do equipamento médico. 

 

����� � 0.7 ∗ �0.4 ∗ ����� � 0.6 ∗ ��0.6 ∗ ������ � 0.2 ∗ ������ � 0.2 ∗ ������� � 0.3 ∗

������              (5.3) 

 

A partir da determinação da função utilidade global, pode-se maximizar tal função 

para obter a política ótima de substituição mediante a indicação do tempo em que o 

equipamento deverá ficar em atividade e então ser substituído. A solução ótima pode ser vista 

no gráfico seguinte, que apresenta a utilidade máxima ug(t)=0.854 com o tempo de 3 anos. 

Isso indica que o equipamento que tem a idade de 2 anos, deverá ser mantido por mais 3 anos 

e então substituí-lo, satisfazendo assim as preferências do decisor e a incerteza em relação a 

cada consequência. 

 

 

Figura 5.16: Função utilidade global
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6 DISCUSSÃO E CONCLUSÃO 

A engenharia de manutenção tem ganhado cada vez mais importância e destaque 

devido à sua contribuição estratégica para a empresa. Como consequência, vários estudos têm 

sido realizados de maneira a oferecer apoio aos gestores para a implementação de atividades 

que visam reduzir custos, diminuir falhas, diminuir tempo de paradas, diminuir quantidades 

de interrupções, aumentar a confiabilidade, dentre outros fatores.  

No entanto, no âmbito da manutenção de equipamento médico-hospitalar, pouca 

atenção tem sido dada apesar de a maioria das atividades praticadas ser coincidente com 

instituições não hospitalares, talvez por causa da complexidade dos fatores envolvidos, ou por 

falta de motivação, ou mesmo o próprio desconhecimento da área. Em se tratando dos 

hospitais brasileiros, a situação é bem dramática, pois poucos hospitais dispõem de um setor 

especializado para a prática da manutenção, embora seja grande a necessidade de existir esse 

setor, e, quando ele existe, as práticas, em grande parte, são realizadas de maneira subjetiva, 

pela experiência. O fator que torna diferente a maneira de tratar da manutenção do 

equipamento médico se deve que tais equipamentos operam direta ou indiretamente nos 

pacientes e, como tal, já estão debilitados. Desse modo, qualquer falha ocasionada por eles, ou 

até mesmo a sua indisponibilidade, pode ocasionar sérios danos ao paciente. Daí a 

importância de se ter uma engenharia clínica bem estruturada e qualificada para evitar tais 

riscos, o que é diferente nas instituições não hospitalares, que podem sofrer apenas 

consequências econômicas. 

 Uma das atividades do gerenciamento e da manutenção de equipamentos médicos é a 

substituição. Esta é praticada normalmente de maneira subjetiva, basicamente com o uso da 

experiência. A decisão de substituir um equipamento médico é uma decisão complexa, que 

envolve fatores tanto subjetivos quanto quantitativos, o que torna impossível ao decisor criar 

um modelo mental para relacionar tais fatores e determinar a melhor solução para o problema. 

Então, torna-se necessário um modelo que apoie o decisor para determinar a melhor ação que 

deve ser empregada. Entende-se que a melhor ação nesse contexto consiste em determinar 

quando se deve substituir o equipamento em questão. Como já se mencionou no texto do 

trabalho, pouco tem sido desenvolvido quanto a esse tipo de atividade e, consequentemente, 

há uma carência de estudos. Alguns trabalhos encontrados nos bancos de dados científicos 
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abordam o problema de duas maneiras: pelo método multiparamétrico e pelo método 

econômico.  

O método multiparamétrico tem como característica determinar um número final que 

represente a correlação de todos os critérios utilizados, e, em alguns casos, com as suas 

respectivas importância relativas inseridas. Esses métodos caracterizam-se por se basearem 

em bancos de dados, experiência do decisor, serem simples, não relacionam incerteza no 

processo, atribuem pesos de forma arbitrária e não trabalham com previsão. 

Já o método econômico é caracterizado pelo fato de determinar a política ótima de 

substituição do equipamento médico-hospitalar mediante a otimização da função objetivo. 

Normalmente utiliza fatores quantitativos dependentes de uma variável, habitualmente 

relacionada ao tempo. Análises da diminuição de custo médio por equipamento por ano, 

análises da maximização da confiabilidade. São exemplos de estudos para a otimização de 

substituição. Tal tipo de abordagem é usualmente mais desenvolvido no meio científico, mas 

no contexto hospitalar apenas em um artigo foi verificada a utilização desse método. Mesmo 

assim, algumas críticas a esse trabalho devem ser feitas, pois tal modelo considera apenas os 

custos como elemento essencial para a substituição. Inclusive, o fator subjetivo levado em 

consideração está conetado ao custo. Além disso, há vários fatores subjetivos que devem ser 

considerados e não foram quantificados. 

Diante das deficiências expostas quanto ao tratamento do problema de decisão, nesta 

dissertação foi proposto um modelo baseado na teoria da utilidade multiatributo (MAUT), 

para relacionar fatores conflitantes e complexos que envolvem a situação de decisão de 

substituição. O MAUT é uma ferramenta de análise de decisão multicritério bastante 

difundida e baseada nos axiomas da teoria da utilidade. Resume-se assim sua definição: é uma 

metodologia estruturada para manusear tradeoffs entre múltiplos objetivos. A teoria utilidade 

é uma abordagem sistemática para quantificar as preferências individuais. É usada para 

reescalar um valor numérico em alguma medida entre 0 e 1, escala com valor 0 representando 

a pior preferência, e 1 indicando a melhor. Ainda considera a incerteza nas consequências das 

ações, fator bastante relevante, visto que ele sempre está no cotidiano. O MAUT é uma 

ferramenta flexível, que pode ser utilizada em várias situações. Encontram-se na literatura 

algumas aplicações dele na área de manutenção. Desse modo, foi selecionada essa 

metodologia, tendo em vista o desenvolvimento do modelo para os critérios conflitantes 

adotados para o trabalho, a fim de se determinar uma política de substituição ótima mediante 
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a maximização da função utilidade global, e fornecer, como resultado do modelo, o tempo em 

que o equipamento deverá ser substituído a partir da data atual. 

Tais critérios e a função utilidade global foram obtidos por meio da metodologia 

Value-Focused Thinking (VFT), com a finalidade de estruturar os objetivos do decisor e 

determinar a função utilidade global para o problema. A estruturação do problema teve como 

base o cumprimento de algumas etapas sugeridas por Shoviak (2001). Primeiramente, foi a 

identificação do objetivo fundamental geral.  

Em seguida, o decisor foi abordado para expor os seus objetivos referentes ao 

problema de análise de decisão e, posteriormente, o desenvolvimento da árvore de objetivos 

fundamentais para a identificação dos atributos a serem desenvolvidos a fim de se poder 

medir o grau de alcance dos objetivos. O resultado dessa fase foi a árvore de objetivos 

fundamentais descrita nos capítulos anteriores, que pode ser resumida nos objetivos da última 

camada: aumentar a receita, diminuir os custos referentes a manutenção, penalidade, 

aquisição e diminuir risco ao paciente. Os atributos que dizem respeito a esses objetivos 

foram determinados, por conseguinte, em função do tempo de substituição, incluindo 

principalmente o conceito de taxa de ocorrência de falhas (ROCOF) como atributo de risco ao 

paciente.  

Subsecutivo à etapa anterior, está a determinação da função utilidade. Para isto, foi 

utilizado um estudo de caso referente ao tomógrafo computadorizado (TC) para a 

determinação da função utilidade e, consequentemente, a aplicação do modelo desenvolvido. 

A escolha do TC foi motivada pela importância estratégica que ele desempenha em um 

estabelecimento assistencial de saúde, tanto na área financeira para o hospital (trata-se de um 

equipamento caro, fornece grande receita, e sua manutenção tem um custo elevado) quanto na 

área médica para diagnósticos de doenças complexas, além dos fatores expostos no capítulo 2. 

Para prosseguir com o desenvolvimento do modelo para a substituição do TC, que tem 

dois anos de idade, foi preciso identificar a função que representa a ROCOF, e daí então 

determinar os limites para cada atributo. Tais limites correspondem às opções mais desejadas 

e menos desejadas pelo decisor. O tempo máximo em que o TC estudado pode permanecer 

em operação a partir da idade atual é de sete anos. Esse tempo foi obtido por meio da restrição 

da função disponibilidade, que, para tempo posterior a esse, o equipamento terá a sua 

disponibilidade negativa, o que, de fato, é um absurdo. 
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Após a determinação dos limites, determinou-se a função utilidade de cada objetivo 

fundamental relacionado aos atributos correspondente. Primeiramente, foi examinado o 

comportamento do decisor perante o risco através de loterias, como está descrito por Keeney e 

Raiffa e então determinamos a função utilidade com o apoio de loterias. 

Logo em seguida, foram verificados os conceitos de independência em utilidade e 

aditiva. Tais conceitos são de extrema importância, pois é a partir deles que é possível realizar 

a verificação de consistência e determinar como será a função representativa da utilidade 

global: multiplicativa ou aditiva. A verificação baseou-se na metodologia fornecida por 

Kenney e Raiffa e descrita no capítulo 2. Como resultado, foram observados os dois tipos de 

independência, o que traz como consequência a função utilidade global de forma aditiva. 

Então, determinam-se as constantes de escala referentes à função utilidade global por meio da 

metodologia descrita no capítulo 2.  

Como já foi abordado anteriormente, a função utilidade representa as preferências do 

decisor e, que quanto mais próxima do valor 1, mais desejável é a ação. Com isso em mente, a 

intenção é maximizar a função utilidade global para se obter o tempo em que o TC 

permanecerá em atividade até a substituição, de modo a satisfazer o máximo possível os 

objetivos declarados pelo decisor. Como resultado, foi obtido o valor de 3 anos, ou seja, o 

equipamento deverá ser substituído daqui a 3 anos. 

Com essa ferramenta desenvolvida para a determinação da política ótima de 

substituição, o decisor poderá ter como referência e analisar tal atividade sem ter de criar 

modelos mentais com base em sua experiência. É uma ferramenta que permite não só a 

utilização prática como também tenta preencher uma lacuna nas pesquisas científicas que se 

referem à manutenção no contexto hospitalar. Além disso, considerou-se o fator de risco ao 

paciente que se pôde abordar uma questão fundamental em se tratando de um ambiente 

hospitalar além de receita e custo: o risco do ponto de vista da indisponibilidade e falha 

durante a utilização. Um ponto de grande relevância é que o modelo foi desenvolvido de 

acordo com as preferências do decisor, ou seja, dos desejos quanto à substituição, além de 

tratar o problema considerando a incerteza relacionada às consequências. Outra vantagem é a 

previsão de quando deverá substituir, pois deste modo pode-se planejar e negociar com certa 

antecedência, não impactando na saúde financeira, visto o altíssimo valor do investimento 

necessário par aquisição. 
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Apesar de o modelo representar os objetivos de um decisor, há questões pertinentes 

que não estão inseridas, e elas podem alterar a tomada de decisão, tais como regulação de 

funcionamento do equipamento junto ao Ministério da Saúde, padronização dos 

equipamentos, ergonomia, etc. Assim, ressalte-se que o modelo se apresenta como uma 

ferramenta que ajuda na tomada de decisão.   
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