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INTRODUÇÃO

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo do Nó Crítico nº 16 é garantir a segurança dos usuários atra-

A questão da segurança nos equipamentos médico assistenciais é de

vés da gestão de manutenção dos equipamentos médico assistenciais

suma importância e está presente no manual de Acreditação da Or-

do Hospital de Clínicas.

ganização Nacional da Acreditação - ONA e na Associação Brasileira
de Normas Técnicas ABNT- 15943/2011 . As atividades do PDE foram ,

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

portanto idealizadas para dar mais segurança às unidades hospitalares.
Desta forma, teremos um maior controle e fiscalização do desempenho

Para execução do objetivo proposto foram estabelecidas ações para a

dos equipamentos médico assistenciais otimizando sua utilização em

gestão adequada da manutenção dos equipamentos médico assisten-

complexo hospitalar.

ciais para gerar segurança no atendimento aos paciente do Hospital de
Clinicas.
Assim, para o desenvolvimento das ações foram elencadas atividades
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para estruturação do PDE, onde o primeiro enfoque foi elaborar projeto
para construção de um prédio que será um local adequado à manuten-

ABNT -NORMA Brasileira 15943/2011 - Diretrizes para um programa de

ção preventiva/corretiva dos equipamentos médicos . Dando seguimento

gerenciamento de equipamentos de infraestrutura de serviços de saúde

à metodologia, foi iniciado cadastramento da base instalada , definição

e de equipamentos para saúde.

dos materiais e mão-de-obra necessários .

Manual de Acreditação Hospitalar - ONA

Dentro das diretrizes elencadas foram estabelecidos os perfis do parque
instalado de equipamentos médico assistenciais para cada unidade do
HC-UFTM, sendo elaborado projeto para aquisição de mão-de-obra , em
conjunto com Setor Infraestrutura conforme estabelecido na NBR-50 .
Em conseqüência foi elaborado pelo setor de infraestrutura um projeto
de construção de um prédio e com a colaboração do setor de patrimônio
realizado o cadastramento do equipamentos médico assistenciais.
RESULTADOS OBTIDOS
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