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Resumo  

Desde a década de sessenta têm sido formulados regulamentos que ditam como os hospitais devem 

gerir o seu parque de equipamentos. Apesar da constante evolução na área da saúde, continua a existir 

alguma dificuldade na escolha do melhor modelo de gestão dos equipamentos médicos. 

Recentemente, surgiram novos regulamentos que implicam mudanças drásticas na gestão do parque 

de equipamentos, por parte dos hospitais. Estas novas modificações requerem mais dinheiro, mais 

tempo e mais técnicos, sempre com o intuito de manter o bom estado físico dos equipamentos médicos.  

É neste contexto que surge o problema em estudo, onde o Grupo José de Mello Saúde, proprietário de 

uma das maiores redes de hospitais privados em Portugal (CUF), pretende avançar na reformulação 

da sua atual gestão do parque de equipamentos, mantendo a qualidade de destaque dos serviços 

prestados. 

A metodologia desenvolvida para tratar este problema é constituída por duas partes principais: (i) 

análise de um conjunto de equipamentos do parque e (ii) estudo dos contratos de manutenção e do 

método de substituição dos equipamentos. 

Esta dissertação de mestrado baseia-se na análise da logística atual do Grupo José de Mello Saúde, 

mais concretamente nos processos de manutenção e substituição de equipamentos. Neste sentido, 

este trabalho tem como objetivo principal melhorar a gestão do parque de equipamentos, com a adoção 

de uma gestão mais proactiva associada à redução dos custos. 

Palavras-Chave: Gestão de equipamentos médicos, Classificação, Manutenção, Substituição.  
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Abstract 

Over the late 60s, early 70s, regulations have been formulated regarding the medical equipment 

management by the healthcare facilities. Despite the constant growth in health sector, there are still 

some questions regarding what is the best method to manage health equipment. Recently, new 

regulations came up with drastic changes in the ways hospitals manage its equipment, which require 

more money, time and staff dedicated to medical equipment maintenance. 

It is in this context that emerges the main problem regarding this case-study. José de Mello Saúde 

Group, owner of one of the biggest healthcare networks in Portugal (CUF), intended to reformulate its 

current equipment management, always keeping its level of healthcare service. 

The methodology developed to address the problem entails two main steps: (i) analysis and 

characterization of an equipment sample and (ii) analysis of the maintenance contracts and 

development of an equipment replacement method.  

This master thesis characterizes the current logistic of José de Mello Group, specifically the 

maintenance strategy and the equipment replacement. Therefore, the main goal of the work is to 

improve the equipment management, based on a proactive management always linked to costs 

reduction. 

Keywords: Medical equipment management, Classification, Maintenance, Replacement.  
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1. Introdução 

1.1. Contextualização do Problema 

Em Portugal, o sector da Saúde representava, aproximadamente, 5,5% e 9% do PIB nos anos de 1990 

e 2013, respetivamente, tendo-se registado um aumento das despesas de cuidados de saúde de 3,5% 

do PIB (OECD, 2015) (ver figura 1). Este aumento representa uma maior procura associada à saúde, 

levando consequentemente a um aumento da esperança média de vida. 

 

Figura 1: Evolução das despesas com cuidados de saúde, em % PIB (OECD, 2015) 

Segundo a Associação Portuguesa de Hospitalização Privada (APHP), o volume de negócios da 

hospitalização privada em Portugal anual é superior a 1.500 milhões de euros. A mesma associação 

refere também que 80% deste montante está compreendido entre quatro grupos, sendo o Grupo José 

de Mello Saúde (JMS) um deles (Agência Lusa, 2014). Ao longo dos últimos anos, este tem vindo a 

expandir-se nas regiões do centro e norte, sendo esta expansão significativa tanto para o estado 

financeiro do próprio Grupo como para o aumento da qualidade dos cuidados de prestação de saúde 

(figura 2). 

 

Figura 2: Evolução dos rendimentos operacionais consolidados do Grupo José de Mello Saúde, nos últimos 15 
anos 

No centro da maximização da qualidade dos cuidados de saúde realça-se a gestão da tecnologia e 

equipamentos médicos. Estes são recursos cruciais para as unidades de saúde, pois para além da 

grande rentabilidade associada, são fundamentais à prestação dos cuidados de saúde. Acresce que 
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atualmente os clientes dos hospitais procuram serviços de topo, cujos equipamentos garantem serviços 

tecnologicamente mais avançados. Esta tendência está a crescer na área da saúde. 

É neste contexto, e com vista à diminuição dos custos e ao aumento da qualidade de serviço, que o 

Grupo José de Mello Saúde pretende reestruturar o seu programa do parque de equipamentos de todas 

as suas unidades. Surge então o presente trabalho onde se pretende estudar a gestão da manutenção 

dos equipamentos do Grupo JMS, a fim de poder sugerir melhorias nesta atividade. 

Consequentemente, este trabalho analisa o processo de manutenção de um grupo específico de 

equipamentos fazendo a sua caracterização prévia, com o objetivo de propor uma gestão adequada a 

cada tipo de equipamento com consequente melhoria de custos. Estuda ainda a possibilidade de 

substituir equipamentos a fim de identificar mais uma vez oportunidades de minimização de custos e 

uma melhor utilização do próprio parque de equipamentos.  

1.2. Objetivos e Metodologia do Trabalho 

A presente dissertação de mestrado tem por base dois objetivos principais: (i) análise dos contratos de 

manutenção e (ii) criação de um sistema de decisão para ajudar a tomada de decisão na compra de 

equipamentos.  

Para atingir este objetivo a metodologia definida para o trabalho a desenvolver envolveu cinco etapas, 

como se encontra representado na figura 3: 

1. 

Identificação e 

Caraterização do 

problema 

2. 

Revisão 

Bibliográfica

3. 

Recolha e 

Tratamento dos 

dados 

4. 

Apresentação dos resultados:

-Análise e proposta do tipo de contratos 

de manutenção

-Proposta de uma metodologia de apoio 

à compra de um equipamento

5. 

Análise e 

Discussão dos 

resultados

 

Figura 3: Metodologia seguida nesta dissertação 

A primeira etapa consiste na apresentação e descrição da empresa José de Mello Saúde, com especial 

ênfase no departamento de logística, suas atividades e objetivos. Far-se-á ainda a identificação do 

problema a analisar ao longo desta tese. 

Na segunda etapa realizar-se-á uma revisão bibliográfica, de modo a enquadrar e suportar o trabalho 

a desenvolver numa base teórica fundamentada. Temas como: manutenção, etapas da vida útil dos 

equipamentos, classificação de inventário e equipamentos médicos serão analisados. 

A terceira etapa tem como objetivo o levantamento, tratamento e análise dos dados necessários para 

a resolução do problema. Nesta fase também serão delineados os critérios para a caracterização dos 

equipamentos médicos e avaliação do desempenho destes.  

Na quarta etapa: (i) numa primeira fase, serão analisados os diversos equipamentos no que diz respeito 

ao tipo de contrato de manutenção que possuem, e propor-se-á, se necessário, uma alternativa mais 

rentável, a nível de custo e inclusão de manutenção preventiva; (ii) a segunda fase visa o 

desenvolvimento e construção de uma metodologia em forma de árvore de decisão, que ajudará a 

tomada de decisão de uma possível substituição de equipamentos. 
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Por último, na quinta etapa, os resultados serão discutidos e será incluída uma reflexão sobre como 

este trabalho poderá ajudar o Grupo JMS numa melhor gestão dos seus equipamentos. 

Adicionalmente, serão apresentadas ideias que poderão ser exploradas no futuro como sequência do 

trabalho realizado nesta dissertação. 

1.3. Estrutura do Trabalho 

A estrutura da presente dissertação foi estruturada em seis capítulos principais, considerando os 

objetivos descritos supra: 

o Capítulo 1 – Consiste no presente capítulo e apresenta a contextualização do problema com 

uma breve introdução, bem como a metodologia a seguir e a enumeração dos objetivos 

principais que se pretendem alcançar com esta dissertação; 

o Capítulo 2 – Corresponde à apresentação da empresa, com enfase no departamento de 

logística e na secção Central de Negociação, áreas ligadas à gestão de manutenção dos 

equipamentos onde se foca o presente trabalho. Os principais problemas no planeamento e 

controlo da gestão dos equipamentos serão descritos, correspondendo à caracterização do 

problema em estudo; 

o Capítulo 3 – Procede-se à revisão da literatura, onde serão estudados conceitos teóricos 

fundamentais, que incidem maioritariamente sobre a manutenção e gestão de equipamentos, 

análise multicritério, e gestão dos equipamentos médicos; 

o Capítulo 4 – Consiste no desenvolvimento de uma metodologia a seguir na recolha e 

tratamento de dados, e caracterização dos critérios adotados.  

o Capítulo 5 – Analisam-se as duas situações críticas da gestão do parque de equipamentos: 

escolha dos contratos de manutenção e estudo da substituição de um equipamento, com 

recurso aos resultados obtidos no capítulo anterior; 

o Capítulo 6 – O último capítulo apresentará as principais conclusões do presente trabalho, bem 

como possíveis abordagens e considerações para trabalho futuro. 
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2. Caso de Estudo 

2.1. Introdução ao Grupo José de Mello Saúde 

No presente capítulo é apresentada uma breve descrição do Grupo José de Mello, de forma a 

compreender o enquadramento do mesmo.  

O Grupo José de Mello é líder em diversas áreas vitais da economia portuguesa, seguindo uma 

estratégia futurista de negócios. Esta possibilita uma elevada capacidade de gestão e uma aptidão para 

liderar processos de reestruturação de empresas ou negócios. Sendo um Grupo económico com uma 

estrutura acionista estável e de base nacional, este pode ser considerado um dos maiores grupos 

empresariais portugueses. 

Com uma participação diversificada na economia, o posicionamento competitivo do Grupo José de 

Mello assenta nas seguintes plataformas de negócios: Brisa (Infraestruturas), CUF (Companhia União 

Fabril) (Indústria Química), Efacec (Energia, Transportes e Logística, Energia e Serviços), José de 

Mello Imobiliária (Imobiliário), EDP (Energia) e José de Mello Saúde (Saúde e Soluções Residenciais 

e Domiciliárias para a terceira idade). 

O presente trabalho foca-se num estudo na área de saúde onde se insere o Grupo José de Mello, pelo 

que daqui em diante apenas se terá em consideração a plataforma José de Mello Saúde. 

2.1.1. José de Mello Saúde 

O Grupo José de Mello Saúde (JMS) localiza-se no TOP10 dos grupos hospitalares em Portugal 

(Cybermetrics Lab, 2015), dedicando-se à prestação privada de cuidados de saúde desde 1945 com a 

criação do Hospital CUF Infante Santo. Desde então, o Grupo tem vindo a registar um crescimento 

continuado e de atualização tecnológica, investindo constantemente na sua modernização.  

Tendo sido formado há mais de 65 anos, o Grupo José de Mello Saúde continua a reger-se pela 

competência e permanente inovação. Atualmente, com mais de 12 instituições de prestação de 

cuidados de saúde (sector privado e público-privado), os hospitais e clínicas CUF são uma referência 

de qualidade humana e tecnológica nos cuidados hospitalares em Portugal. Na figura 4 é possível 

verificar o acentuado crescimento do Grupo, através da criação de diversos hospitais e clínicas ao 

longo dos anos.  
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Figura 4: Cronograma da abertura das diferentes unidades e hospitais que constituem o Grupo JMS (adaptado 

de José de Mello Saúde, 2014) 

Em 2014, devido à forte evolução e crescimento, a Clínica CUF Cascais e Clínica CUF Torres Vedras 

passaram para o estatuto de hospital, designando-se respetivamente Hospital CUF Cascais e Hospital 

CUF Torres Vedras.  

De forma a manter a sua liderança, o Grupo José de Mello Saúde tem como missão promover a 

prestação de serviços de saúde com os mais elevados níveis de conhecimento. Por forma a concretizar 

estes objetivos, o Grupo segue três plataformas de excelência: (1) excelência em talento humano; (2) 

excelência em serviço; e, (3) excelência em operações e sistemas.  

Este trabalho insere-se na última plataforma de excelência, mais concretamente na análise e melhoria 

do parque de equipamentos do Grupo. 

2.1.1.1. Modelo organizativo do Grupo JMS e órgãos de governo 

O Grupo JMS divide-se estruturalmente em dois grandes blocos: centro corporativo e unidades de 

saúde. O primeiro engloba todos os serviços de back office, enquanto o segundo é formado por todos 

os hospitais (privados e público-privados) e clínicas CUF. Para uma melhor perceção, é apresentada 

na figura seguinte (figura 5) uma representação simplificada do modelo organizativo do Grupo. 
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Figura 5: Esquema do modelo organizativo do Grupo JMS (adaptado de José de Mello Saúde, 2014) 

Apesar de o esquema na figura 5 possuir em detalhe todas as unidades de saúde privadas, algumas 

são secundárias. Neste caso tem-se a clínica CUF Miraflores que pertence à unidade de saúde do 

Hospital CUF Infante Santo; clínica CUF Mafra pertence à unidade de saúde Hospital CUF Torres 

Vedras; e as clínicas CUF Sintra e CUF São Domingos de Rana pertencem à unidade de saúde do 

Hospital CUF Cascais. Daqui em diante, estas sub-unidades não vão ser tratadas individualmente mas 

sim incorporadas na unidade CUF correspondente. Assim, para a análise do problema apenas serão 

consideradas 10 unidades, representadas na figura seguinte (figura 6). 
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Figura 6: Mapa com a localização das diversas unidades e hospitais principais que constituem o Grupo JMS 

(adaptado de José de Mello Saúde, 2014) 

Tendo esta dissertação sido realizada posteriormente à venda da participação da unidade Dr. Campos 

Costa, os equipamentos inseridos na unidade CUF Porto Instituto foram excluídos do estudo realizado 

no presente trabalho.  

2.2. Caracterização do caso de estudo 

2.2.1. Operação do Grupo JMS 

Como foi descrito anteriormente, o centro corporativo do Grupo JMS está dividido em diversas direções 

corporativas. O presente trabalho desenvolve-se no departamento de Logística que gere o parque de 

equipamentos do Grupo. Este encontra-se dividido nas seguintes áreas: Normalização, Base de Dados, 

Infra-Estruturas e Manutenção, Compras e Armazéns, e Central de Negociação.  

O trabalho descrito ao longo deste trabalho foi desenvolvido com o apoio da Central de Negociação. 

Esta secção está dividida em 3 partes: equipamentos médicos, medicamentos e consumíveis clínicos. 

Esta dissertação foca-se na primeira (equipamentos médicos), mais concretamente na área de 

Imagiologia, pois existe uma grande dificuldade a nível da gestão de equipamentos, criando um 

conjunto de problemas que abaixo se descrevem.  

Independentemente da clínica ou hospital a que um dado equipamento pertença, o Grupo JMS 

assegura toda a responsabilidade da gestão dos mesmos entre as diversas unidades do Grupo. 

2.2.2. Gestão de Equipamentos 

A gestão de equipamentos praticada pelo departamento de logística do Grupo baseia-se em duas 

grandes atividades: negociação e compra de equipamentos e planeamento da manutenção dos 
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mesmos. Uma descrição mais pormenorizada destas duas atividades será apresentada nos pontos 

seguintes. 

2.2.2.1. Gestão da negociação e compra de equipamentos 

A compra de todos os equipamentos médicos ou não médicos necessários ao desenvolvimento da 

atividade das clínicas e hospitais do Grupo José de Mello Saúde é da responsabilidade do 

departamento de logística, mais particularmente da Central de Negociação. Para a aquisição de cada 

equipamento junto dos fabricantes, este departamento tem sempre em consideração a opinião dos 

profissionais médicos e não médicos que trabalham no dia-a-dia com os equipamentos e a relação 

benefício versus custo do equipamento, negociando sempre os preços. 

Adicionalmente, quando um equipamento tem uma falha e é necessária a substituição de uma peça ou 

mesmo do próprio equipamento, o técnico da unidade em questão comunica ao departamento de Infra-

Estruturas e Manutenção. No entanto, caso o equipamento já não se encontre coberto pela garantia ou 

o contrato não inclua peças, é reportada a situação à Central de Negociação a necessidade de compra 

da peça e/ou equipamento. 

Contudo, a compra de um equipamento depende da estratégia do Grupo. Caso a unidade a que está 

associado o equipamento esteja a verificar crescimento e seja necessário destacar a tecnologia, ou se 

simplesmente surgiu uma nova tecnologia consideravelmente superior à possuída, então um novo 

equipamento é adquirido. No entanto, se o equipamento já existente é igual ou superior ao standard de 

mercado na altura do estudo, não é necessário a compra de um novo. Equipamentos recondicionados 

e upgrades de software são duas opções que o Grupo também tem em conta aquando a adoção de 

uma nova estratégia, pois estes têm um custo menor comparativamente à aquisição de um 

equipamento novo. No caso dos upgrades, estes aumentam o tempo útil de vida de um equipamento 

até 50% do seu tempo de ciclo de vida previsto, e são usados quando o equipamento se encontra em 

bom estado físico. 

2.2.2.2. Gestão e planeamento da manutenção de equipamentos 

A gestão da manutenção dos equipamentos médicos presentes nas clínicas e hospitais do Grupo JMS 

é assegurada por uma empresa de serviços de manutenção, quando os mesmos não estão cobertos 

pela garantia e/ou contratos entre o Grupo e o fornecedor. 

Recentemente, novos regulamentos para a manutenção dos equipamentos médicos foram 

implementados, conduzindo a uma mudança drástica na gestão dos mesmos. Estimulando uma 

manutenção calendarizada, esta abordagem pretende aumentar o focus nos equipamentos com 

historial de substituição de spare parts e manter uma manutenção regular para evitar falhas nos 

equipamentos. Para a concretização destes novos requisitos, é essencial a criação de um inventário 

com todos os equipamentos da instituição (Grimes, 2014). 

Recorrendo à ferramenta SAP, o Grupo JMS consegue ter um inventário otimizado de todos os 

equipamentos e dispositivos médicos e não médicos presentes em todas as unidades CUF. No entanto, 

atualmente, o Grupo JMS possui uma gestão reativa dos seus equipamentos, baseando-se na 
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substituição ou reparação destes apenas quando ocorre uma falha. Se um dado utilizador detetar uma 

falha deve comunicar de imediato ao técnico responsável pela unidade onde o equipamento em 

questão se encontra. Este, por sua vez, entra em contacto com o prestador de serviços de manutenção. 

Em seguida, dependendo do tipo de estrago, pode ou não ser necessário entrar em contacto com o 

fabricante. Para uma melhor perceção, é apresentada na figura 7 uma representação simplificada desta 

atividade. 

Utilizador deteta falha
Reporta ao Técnico 

responsável pela 
Unidade

Reporta ao prestador 
de serviços de 
manutenção

Equipamento coberto 
pela garantia

Equipamento não 
coberto pela garantia

Fornecedor

Empresa 

espacializada em 

manutenção

(Ex.: EFACEC)
 

Figura 7: Esquema simplificado dos passos realizados aquando a ocorrência de uma falha 

Este tipo de manutenção adotada pode levar a falhas frequentes nos equipamentos e atrasos nos 

serviços. Por consequência, há uma maior frequência de reposição destes, devido ao curto tempo de 

vida, levando ao aumento dos custos associados. 

Tratando-se do setor da saúde, a falha de um equipamento pode ter consequências drásticas, podendo 

levar, em casos extremos, à morte do paciente. Consequentemente, para manter a sua prestação e 

assegurar a sua posição competitiva no mercado, o Grupo JMS pretende melhorar continuamente a 

qualidade dos seus serviços. De forma a concretizar estes objetivos, o Grupo pretende mudar a sua 

estratégia para uma gestão proactiva dos equipamentos.  

2.3. Caracterização do problema 

O problema identificado como alvo do presente trabalho está ligado à existência de uma pobre gestão 

dos equipamentos de todas as unidades. Os equipamentos da área de Imagiologia foram os 

selecionados como foco desta dissertação, devido ao elevado valor despendido e à elevada criticidade 

dos mesmos. 

Adicionalmente, também se verificam alguns problemas e constrangimentos no planeamento da 

manutenção dos equipamentos que condicionam as políticas de substituição e gestão dos mesmos, 

realçando: avarias inesperadas, tempo de vida dos equipamentos em questão, variabilidade dos 

intervalos entre manutenções e, mais importante, a taxa de desgaste do próprio equipamento.  

De forma a estudar e analisar estes problemas para criar uma solução, selecionou-se uma valência de 

equipamentos dentro da área de Imagiologia, que será usada como molde para a criação de um 

modelo. Como nem todas as clínicas e hospitais presentes neste estudo têm a mesma afluência de 
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pacientes será calculada a taxa desgaste de todos os equipamentos do conjunto, diretamente 

relacionada com a atividade da unidade correspondente. 

Apesar de os contratos entre o Grupo JMS e os fornecedores incluírem manutenção, este trabalho 

divide-se em dois objetivos: (i) validar se os mecanismos de manutenção adotados atualmente são os 

mais corretos e (ii) desenvolvimento de uma árvore de decisão que visa auxiliar na decisão de 

substituição dos equipamentos. 

2.4. Conclusões do capítulo 

Neste capítulo descreveu-se e caracterizou-se o Grupo José de Mello Saúde e identificou-se o 

problema a estudar em minúcia na presente dissertação de mestrado. 

A evolução dos equipamentos médicos tem levado os hospitais a adotarem novas estratégias para as 

medidas de manutenção, refletindo uma diminuição significativa dos custos associados. A segurança 

dos pacientes e disponibilidade dos equipamentos médicos são duas das diversas preocupações 

presentes em estabelecimentos de saúde. Uma gestão mais proactiva irá contribuir para alcançar estes 

objetivos. No entanto, só o uso desta torna-se inviável financeiramente para o estabelecimento. Assim, 

é necessário encontrar um compromisso entre uma boa gestão reativa e proactiva de forma a otimizar 

os custos. 

O Grupo José de Mello Saúde é caracterizado pelo vasto número de hospitais e clínicas associados, 

sendo de extrema importância uma boa gestão dos equipamentos médicos de forma a garantir a 

diminuição dos respetivos custos, continuando a garantir uma boa assistência médica. 

É neste contexto que a presente dissertação de mestrado se insere. Com a realização do presente 

trabalho pretende-se estudar a utilização de cada equipamento. Seguidamente, vai-se analisar e validar 

os mecanismos de manutenção adotados atualmente para confirmar se o tipo de contrato atual para 

um dado equipamento é o mais correto e, caso não o seja, apresentar alternativas. Por último, será 

apresentada uma árvore de decisão como auxiliar na decisão de substituição dos equipamentos. 
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3. Estado de Arte 

Estando este trabalho relacionado com a manutenção de equipamentos, na secção 3.1 é apresentada 

a sua definição e as suas principais funções e caracterização das diferentes estratégias que constituem 

a manutenção dos equipamentos. Na secção 3.2 os modelos de tempo de vida dos equipamentos serão 

revistos, bem como diversos conceitos associados. Seguidamente, na secção 3.3 serão abordados os 

pontos fulcrais na gestão de equipamentos em inventário, assim como a importância deste nesta 

temática e as diferentes políticas já existentes nesta área. A secção 3.4 forcar-se-á na literatura 

específica para equipamentos médicos. Para finalizar, a última secção termina com as principais 

conclusões acerca da revisão bibliográfica efetuada, assim como a aplicabilidade destas na presente 

dissertação. 

3.1. Manutenção 

De acordo com Maintenance and Spare Parts Management (Gopalakrishnan & Banerji, 2013), a 

manutenção de equipamentos pode ser definida como um conjunto de atividades necessárias para 

manter uma facilidade ou equipamento, preservando as suas capacidades originais na íntegra. A 

função da manutenção é assegurar que os equipamentos e respetivos planos de produção estão 

disponíveis a um custo mínimo, para as horas pretendidas, operando de acordo com os standards 

estipulados. O objetivo é assegurar o maior tempo de vida dos equipamentos, sem pôr em risco a 

segurança do operador e da máquina. 

Atualmente, a manutenção é uma atividade crítica, pois estende o tempo de vida de um dado 

equipamento, proporcionando condições adequadas ao funcionamento deste. Inversamente, uma má 

manutenção conduz a uma maior percentagem de falhas, mau desempenho do equipamento e a um 

aumento do número de substituições do próprio equipamento, devido à diminuição do tempo de vida 

deste. Por outro lado, uma manutenção excessiva pode induzir um aumento desnecessário dos custos 

associados (Tambe & Kulkarni, 2013). 

Swanson (2001) enumera três tipos principais de estratégias de manutenção: reativa, proactiva e 

agressiva. A primeira baseia-se numa manutenção corretiva. A segunda utiliza ambas manutenção 

preventiva e preditiva. Por fim, a terceira engloba uma manutenção preditiva total.  

As políticas de manutenção otimizadas têm por objetivo prover um sistema viável com segurança e 

com menor custo possível (Coria, et al.,2014). 

3.1.1. Manutenção reativa 

Numa manutenção corretiva, os equipamentos são usados até ocorrer uma falha, sendo apenas nessa 

altura reparados ou substituídos. Reparos mínimos podem ser aplicados como plano de emergência, 

até um arranjo permanente ser realizado, onde a função do equipamento não é alterada depois da 

reparação. Esta abordagem diminui os custos associados à monitorização e previsão de falhas. No 

entanto, há que ter sempre em consideração que é imprevisível a ocorrência de falhas, podendo levar 

a problemas na prestação de serviços (Coria, et al., 2014). 
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Na área da saúde, esta estratégia é usada para os equipamentos que não ajudam no suporte de vida 

do paciente (não põe em risco a vida de um paciente), ou seja, de baixa criticidade e quando há 

equipamentos de substituição disponíveis no mesmo local. Assim, a falha destes equipamentos tem 

pouco impacto no funcionamento de um hospital. Exemplos que recorrem a esta manutenção são: 

lâmpadas, cabos, cadeiras, mesas, etc (Herbert, 2008). 

3.1.2. Manutenção proactiva 

Através de uma monitorização frequente e reparação dos equipamentos antes da ocorrência de falhas, 

uma boa gestão proactiva conduz ao aumento do tempo de vida dos equipamentos e consequente 

aumento da disponibilidade dos mesmos. Este tipo de estratégia recorre a uma manutenção preventiva 

e preditiva dos equipamentos, reduzindo a probabilidade de ocorrência de falhas inesperadas 

(Swanson, 2001). 

3.1.2.1. Manutenção preventiva 

Manutenção preventiva é uma manutenção calendarizada baseada na substituição e de um dado 

equipamento, de forma a antecipar ou prever falhas (Coria, et al., 2014). Este tipo de abordagem tem 

vindo a crescer, pois para além de levar a um aumento do tempo de vida esperado de um dado 

equipamento, também proporciona uma melhor gestão de recursos e orçamentos. No entanto, pode 

tornar-se exaustiva se existir um mau reconhecimento dos equipamentos e uma má gestão da 

calendarização associada. Este tipo de manutenção pode ser periódica, se é realizada em intervalos 

de tempo fixos, ou sequencial, no caso de os intervalos de tempo entre manutenções não serem iguais. 

Coria et al. (2014) afirma que para modelar o impacto da manutenção preventiva é comum recorrer-se 

à função de probabilidade de avaria do equipamento em questão. Para esta análise são usadas 

diversas variáveis como: tempo de falha, peso aplicado acumulado e stress. 

De acordo com Herbert (2008), a adoção deste tipo de manutenção nos hospitais tem vindo aumentar, 

dividindo os equipamentos médicos em 3 categorias: 

o Categoria 1 (suporte de vida): falhas em equipamentos de suporte de vida que põe em risco a 

vida do paciente, direta ou indiretamente. 

o Categoria 2 (equipamentos estratégicos): falhas em equipamentos que não põe em risco a vida 

do paciente mas que induzem inconveniência ao mesmo; têm um impacto negativo financeiro 

e na imagem do hospital ou clínica. 

o Categoria 3 (equipamentos gerais): todos os equipamentos que não estão nas categorias 1 e 

2, cujas falhas ainda provocam algum impacto, mas reduzido. 

Herbert (2008) aconselha também que este tipo de estratégia seja aplicada apenas a equipamentos da 

categoria 1. A manutenção dos equipamentos que pertencem às categorias 2 e 3 devem ser apenas 

feitas quando o equipamento tem uma elevada taxa de falhas ao longo do tempo e quando o custo de 

manutenção é menor do que o custo de substituição do equipamento.  
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Coria et al., (2014) também classificou o impacto da manutenção preventiva em 3 situações: (1) 

perfeito, em que o equipamento “ficou como novo” após o restauro; (2) mínimo, em que o equipamento, 

após o restauro, ficou como estava antes da manutenção; (3) imperfeito, no qual o equipamento, após 

o restauro, ficou entre os dois estados anteriores. 

3.1.2.2. Manutenção preditiva 

Manutenção preditiva é uma abordagem preventiva avançada, que mede a condição física de um 

equipamento, através de parâmetros como a temperatura, vibrações, lubrificação e corrosão. Apenas 

quando um destes parâmetros atinge um determinado valor crítico, é realizada uma análise para 

reparação do equipamento. Neste sentido, o equipamento só é retirado apenas quando há evidências 

diretas da deterioração do mesmo. Neste tipo de manutenção, não é necessário definir intervalos de 

tempo entre verificação do equipamento, levando à retenção de custos (Coria et al., 2014). 

Este método tem sido implementado em situações cujos indicadores de desempenho são 

monitorizados periodicamente ou continuamente. De acordo com Kennedy et al. (2002), um dos 

benefícios de uma monitorização continuada é a possível previsão de quando um dado equipamento 

necessita de ser arranjado ou substituído. No entanto, esta estratégia tem elevados custos podendo 

não ser aplicada a todos os equipamentos.  

Na tabela 1 é possível encontrar diversas vantagens e desvantagens dos três tipos de manutenção 

previamente detalhados. 

Tabela 1: Tabela sumário das vantagens e desvantagens da manutenção corretiva, preventiva e preditiva 
(adaptada de Swanson, 2001; Moya, 2004; Herbert, 2008) 

 Vantagens Desvantagens 

Manutenção 
Corretiva 

 Diminuição da mão-de-obra 
associada 

 Diminuição dos custos 
associados ao 
funcionamento do 
equipamento 

 Produção imprevisível 

 Diminuição dos níveis de 
tolerância 

 Aumento dos custos 
globais para reparar falhas 
catastróficas 

Manutenção 
Preventiva 

 Redução do número de 
falhas 

 Aumento do tempo de vida 
do equipamento 

 Interrupção da atividade 
em certos intervalos  

Manutenção 
Preditiva 

 Redução do número de 
falhas 

 Aumento da disponibilidade 
e qualidade do 
equipamento 

 Atividade não 
calendarizada, sendo a 
realização da manutenção 
apenas em casos 
iminentes 

 Diminuição dos custos 
relacionados com o 
equipamento 

 Aumento do investimento 
para o diagnóstico; 

 Aumento do investimento 
para treino do Staff. 
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3.1.3. Outros tipos manutenção 

De acordo com Gits (1992), existe ainda a manutenção por agregação (maintenance cluster) que é 

constituída por um conjunto de atividades que têm operações em comum, ou seja, execução simultânea 

de operações idênticas em diferentes equipamentos. As manutenções agrupam-se em blocos que 

tenham os mesmos requisitos e objetivos. Como há um aumento dos intervalos entre manutenções, 

este processo possibilita a diminuição dos custos associados à manutenção. 

Herbert (2008) apresenta a manutenção Centrada em Confiabilidade. Este é um processo analítico que 

determina qual o tipo de manutenção apropriado para assegurar segurança e redução de custos, numa 

dada situação. Quando aplicado corretamente, este método elimina manutenções desnecessárias, com 

uma diminuição direta dos custos associados. No entanto, o autor também enumera desvantagens a 

este tipo de manutenção como os elevados custos associados ao treino dos recursos humanos. 

Manutenção Preditiva Total (MPT) é um tipo de manutenção agressiva, focando-se na melhoria em 

concreto da função e design de um equipamento, continuando a prevenir a ocorrência de falhas (Weil, 

1998). 

Para além dos processos de manutenção já descritos, Melchor et al. (2014) referem que existem 

diversos tipos de modelos de manutenção como: modelos de manutenção probabilísticos baseados em 

diagramas de estados (recorrendo aos modelos de Markov) e modelos de manutenção baseada no 

tempo, onde as decisões são baseadas na análise do tempo entre falhas. 

3.1.4. Políticas de Manutenção de equipamentos 

Uma política de manutenção ótima tem de apresentar uma das seguintes caraterísticas: diminuição dos 

custos associados, maximização da fiabilidade do sistema, minimização dos custos mantendo a 

fiabilidade do sistema ou maximização da fiabilidade do sistema com custos associados satisfatórios 

(Wang, 2002). 

De acordo com Wang (2002), a literatura a respeito de modelos de manutenção é vasta, no entanto só 

há um número limitado de políticas de manutenção em que estes modelos se podem basear. O mesmo 

autor divide as políticas de manutenção em sistemas com apenas um item de deterioração estocástico 

(tabela 2) e sistemas com múltiplos itens (tabela 3), caso exista ou não independência entre 

subsistemas, respetivamente. Esta independência pode ser económica, estrutural ou baseada em 

falhas. 
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Tabela 2: Tabela com diversos tipos de políticas de manutenção para sistemas unitários (adaptada de Wang, 
2002; Nakagawa & Osaki, 1974; Morimura & Makabe, 1963) 

 Definição Vantagens Desvantagens 

Política de 
Manutenção 
Preventiva 
dependente 

da idade 

Uma dada peça é 
sempre substituída a 
uma certa idade T, ou 
quando ocorre uma 
falha. A idade de 
substituição é obtida 
desde a data da última 
substituição. 

 Política generalizada. 

 Economicamente 
vantajosa para políticas 
de reparação por blocos 

 

 Tem em conta apenas 
o tempo 

 

Política de 
manutenção 
preventiva 
periódica 

Uma peça sofre 
manutenção preventiva 
em intervalos de tempo 
constantes kt (k= 1, 2, 
…). Estes intervalos são 
independentes do 
historial de falhas da 
peça em questão. 

 Não é necessário 
guardar o historial da 
peça 

 

Política de 
manutenção 
preventiva 
sequencial 

As peças possuem 
manutenção preventiva 
em intervalos de tempo 
diferentes, que vai 
diminuindo com o 
aumento da idade da 
peça. 

 Aumento da frequência 
da manutenção de uma 
peça com o avançar da 
idade da mesma. 

 Método prático. 

 Não tem em conta o 
historial da peça. 

 Ocorre em intervalos 
de tempo desiguais. 

Política de 
falhas 

limitadas 

Quando um dado 
indicador (como taxa de 
falhas) atinge um 
determinado valor, 
procede-se à reparação 
da peça 

 O equipamento 
trabalha sempre acima 
de um dado nível de 
confiança. 

 Melhoria da fiabilidade 
da peça. 

 Redução da frequência 
de falhas. 

 Ocorre em intervalos 
de tempo desiguais. 

Política de 
reparação 
limitada 

Pode ser limitada pelo 
custo ou tempo: 

 Quando uma peça 
falha é estimado o custo 
de reparação. Caso 
este seja menor que o 
preço de aquisição, a 
peça é reparada; caso 
contrário é substituída. 

 Se o tempo de 
reparação for superior a 
um dado tempo limite 
de conserto t, a peça é 
substituída por uma 
nova; caso contrário, a 
peça é consertada 

 Método prático. 
 

 

Política de 
contagem de 
reparações 
com tempo 

 

(1) Substituição de um 
item após k falhas; (2) a 
todas as falhas 
ocorridas antes da k é-
lhes aplicada uma 
manutenção corretiva 
mínima: se a falha k 

 Tem em conta 
diversos fatores. 

 Não considera a 
calendarização das 
manutenções 
preventivas. 
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ocorrer antes de um 
tempo t, a peça sofre 
manutenção corretiva 
mínima e na próxima 
falha é substituída; se a 
falha k acontecer depois 
de um tempo t, a 
unidade em questão é 
substituída. 

 

As políticas de manutenção para sistemas de múltiplas peças (tabela 3) são baseadas nas políticas de 

manutenção em sistemas unitários. Por esta razão, encontra-se na literatura poucos modelos para 

múltiplas peças (Wang, 2002). Este tipo de política tem por principal objetivo a diminuição de custos 

devido à diminuição do número de manutenções realizadas. 

Tabela 3: Tabela com diversos tipos de políticas de manutenção para sistemas unitários (adaptada de Wang, 
2002; Dagpunar, 1996) 

 Definição Vantagens Desvantagens 

Política de 

Manutenção 

por conjuntos 

Agrupamento das peças 

de um dado sistema 

segundo categorias de 

reparação.  

 Diminuição dos custos 

operacionais e do 

tempo de reparação ou 

substituição 

 Escolha de 

categorias para a 

realização dos 

conjuntos de peças. 

Política de 

manutenção 

por 

oportunidade 

Uma dada peça A pode 

ser reparada/substituída 

se houver oportunidade. 

Ou seja, se a falha de 

outra certa unidade B 

permite a 

reparação/substituição 

de A. No entanto, a 

substituição só ocorre 

se a idade de A na 

altura da ocorrência da 

oportunidade exceder 

um limite estabelecido 

 Diminuição dos custos 

associados 
 

 

Contudo, Noortwijk (2009) refere que a maior incerteza na manutenção é o tempo de vida ou a taxa de 

deterioração dos equipamentos. 

3.2. Tempo de vida útil de equipamentos 

Segundo Elmahdy (2015), a análise do tempo de vida dos equipamentos envolve dois tipos de dados: 

dados sobre a vida de um dado equipamento (quando o item ainda não falhou) e dados sobre o tempo 

restante para a ocorrência de uma falha. Por sua vez, estes dados podem ser classificados em dois 

tipos: informação completa (quando toda a informação sobre o equipamento está disponível) ou 

informação censurada (quando não possui toda a informação sobre o equipamento em questão).  

Contudo, Noortwijk (2009) critica que esta distribuição de tempo de vida apenas quantifica se um 

equipamento está a trabalhar ou não. De forma a ultrapassar este obstáculo, é aconselhada a utilização 
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da função das taxas de falhas. O modelo curva da banheira utiliza a variação da probabilidade de falha 

ao longo do tempo e consiste em 3 períodos: fase de mortalidade infantil, fase vida útil e fase de 

desgaste (figura 8) (Lai et al., 2003). 

 

Figura 8:Gráfico representativo do modelo curva da banheira, onde h(t) é função da probabilidade de ocorrência 
de falhas; t é o tempo (Lai et al., 2003) 

Numa primeira fase, onde o risco diminui, é característico encontrar dispositivos que possuem falhas 

de fabrico. Em seguida, numa segunda fase a taxa de falha é constante, caracterizado por falhas 

esporádicas. Por último, com o aumento do tempo de vida do equipamento, a probabilidade de 

ocorrência de falhas aumenta exponencialmente, devido ao aumento de, por exemplo, desgaste e/ou 

corrosão (Lai et al., 2003). No entanto, este modelo baseado em falhas não pode ser utilizado ou 

medido em componentes unitários (Noortwijk, 2009). 

Xie et al. (2002) justificam que é comum que os modelos baseados no modelo da curva da banheira 

serem uma extensão da distribuição de Weibull, visto esta ser uma das distribuições de tempo de vida 

mais utilizadas. Note-se que a distribuição de Weibull é um dos métodos mais importantes para modelar 

deterioração estocástica e identificar padrões de falhas (Melchor et al., 2014; Lifetime Reliability 

Solutions). Esta é flexível e consegue modelar diversos tipos de falhas através de uma eficiente escolha 

de parâmetros.  

Os modelos de Weibull podem ser aplicados em diversas áreas como a saúde e aplicações industriais. 

No caso da primeira, este modelo pode ser usado para estimar o progresso de um paciente, a partir de 

um dado momento importante, como a realização de uma cirurgia ou o início de tratamento. Em relação 

a aplicações industriais, estes modelos têm sido recorridos para testar o tempo de vida de uma dada 

peça ou equipamento, determinando a probabilidade de a peça em questão falhar sob um certo 

ambiente. Caso a probabilidade seja elevada, soluções têm de ser revistas como a troca da peça 

(Elmahdy, 2015). 

Elmahdy (2015) estruturou uma nova abordagem à distribuição de Weibull para análise do tempo de 

vida. A ideia considera a análise de dados agrupados para determinar quais os conjuntos de itens que 

possuem o mesmo tempo para a ocorrência de uma dada falha, sendo suspensos ao mesmo tempo.  

Apesar de ser de extrema utilidade estimar o tempo de vida de um dado equipamento, para empresas 

com um elevado número de equipamentos, uma boa gestão destes é sempre o primeiro passo a dar. 
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3.3. Gestão de Equipamentos 

Uma boa gestão de equipamentos e tecnologias médicas ajuda no aumento da eficácia e qualidade 

dos serviços prestados, através de um ambiente seguro (WHO, 2011). De forma a tornar tal possível é 

necessário criar um inventário e determinar quais equipamentos devem aqui constar. Esta ferramenta 

é essencial para um aumento da qualidade da gestão dos equipamentos e gestão dos orçamentos e 

deve ser continuamente atualizada aquando uma mudança/alteração (Mohammaditabar et al., 2011; 

WHO, 2011). 

Segundo WHO (2011), uma gestão de inventário está dividida em três fases. A primeira é a mais crítica 

e baseia-se na recolha inicial de informação. Seguidamente vem o update de informação, onde é 

atualizada a informação já existente no inventário. Por último, uma revisão/auditoria anual ocorre todos 

os anos de forma a reanalisar os dados já existentes e, caso seja necessário, proceder a quaisquer 

mudanças necessárias ao inventário. Para além de todas as vantagens já referidas, o inventário 

também pode ser usado para orçamentos. Considerando um dado equipamento e o seu tempo de vida, 

taxa de depreciação e identificando a sua função, um orçamento pode ser elaborado com o objetivo de 

prever a compra de novos equipamentos. 

Um dos maiores obstáculos encontrados na realização de um sistema de controlo de inventário efetivo 

pode dividir-se em duas partes: classificação de inventário e encontrar a abordagem mais assertiva 

para cada conjunto de equipamentos. De forma a encontrar a solução ótima é necessário ter sempre 

em mente estes dois fatores (Mohammaditabar et al., 2011). 

3.3.1. Classificação de Equipamentos 

Mohammaditabar et al. (2011) afirmam que a classificação do inventário é essencial para controlar o 

problema de quando existe um grande número de equipamentos, conduzindo à diminuição do risco de 

perda de itens. O tempo, esforço e recursos despendidos são fatores de extrema importância no 

controlo de inventário (Chu et al., 2008). Como consequência, vários autores têm vindo a estudar este 

processo de classificação de forma a proporem métodos exatos e heurísticos, tendo como base a 

satisfação de diversos critérios. A análise ABC pode ser considerado um destes métodos, sendo 

atualmente muito utilizado (Mohammaditabar et al., 2011). Contudo, existem outros métodos que 

também têm sido reconhecidos como aceitáveis para este propósito. Estes diferem da análise ABC 

tradicional apenas no número de critérios usados: análise bi-critério (dois critérios) e análise ABC 

multicritério (mais de dois critérios) (Partovi & Anandarajan, 2002). Em relação ao último, 

Mohammaditabar et al. (2011) enumeram diversas abordagens como: análise clusters, abordagens 

heurísticas, entre outros. 

3.3.1.1. Análise ABC Tradicional 

A análise ABC tradicional foi desenvolvida por Dickie (1951), baseando-se no princípio de Pareto (Chen, 

2011). O economista Pareto observou uma desigualdade na distribuição dos outcomes em Milão, em 

que 20% da população possuía 80% da riqueza (Chu et al., 2008). Este é um método relativamente 

fácil de compreender, que divide os itens de um inventário em três conjuntos distintos, de acordo com 
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um critério específico (Chu et al., 2008). Este critério é normalmente o valor de utilização anual (Torabi 

et al., 2012). 

Numa classe A situam-se os itens com grande quantidade de valor de utilização anual, menores em 

número mas de grande importância. No extremo contrário está a classe C, constituída pelos itens com 

pequena quantidade de valor de utilização anual, relativamente grandes em número mas de pouca 

importância. No meio situa-se a classe B (Torabi et al., 2012; Chen, 2011). Sucintamente, Chu et al. 

(2008) descrevem estas 3 classes da seguinte forma: classe A possui 15-20% dos itens que 

contabilizam 75-80% do valor de inventário anual total; no extremo contrário está a classe C em que 

40-50% dos itens que contabilizam 10-15% do valor de inventário anual total; a meio está a classe B 

na qual 30-40% dos itens contabilizam aproximadamente 15% do valor de inventário anual total. 

Para além do valor de utilização anual, existem outros critérios que podem ser mais importantes para 

a classificação de inventário, dependendo do tipo de indústria em questão: custo médio por unidade, 

taxa de obsolescência, criticidade, stockability, tempo de espera, substituibilidade, reparação, utilidade, 

certeza de abastecimento, impacto de ruturas de stock, disponibilidade (Parvoti & Anandarajan, 2002; 

Flores et al., 1992; Flores & Whybark, 1986; Flores & Whybark, 1987; Torabi et al., 2012; Chu et al., 

2008). 

Este sistema de classificação é bastante utilizado por empresas, permitindo a estas focarem-se apenas 

nos equipamentos de alto custo. Apesar de ser um método rápido e simples, diversos autores apontam 

algumas desvantagens, que podem explicar a razão da análise ABC tradicional ser ineficiente para a 

gestão de inventário de determinadas empresas (Leenders et al, 1985). 

Na prática, recorrendo apenas ao valor de utilização anual, esta análise poderá ser incapaz de fornecer 

uma boa classificação dos itens em inventário (Partovi & Anandarajan, 2002). Neste caso poderá haver 

ênfase nos itens com alto valor de utilização anual, não sendo estes, no entanto, importantes para o 

serviço da empresa. Contrariamente, itens com baixo valor de utilização anual podem ser de bastante 

importância (Flores et al., 1992). 

Para além da desvantagem apresentada por Flores et al. (1992), outros autores têm vindo a apontar 

diversos pontos negativos a este método de classificação ABC: (i) como as decisões de agrupamento 

são realizadas de forma individual antes e depois das decisões do nível de serviço, não há correlação 

entre estas, conduzindo em decisões subótimas (Millstein et al., 2014); (ii) o orçamento não é 

considerado nesta análise tradicional ABC, traduzindo na inexistência de garantias de que o 

agrupamento e/ou decisões de nível de serviço sejam possíveis (Millstein et al., 2014); (iii) ausência de 

diretrizes bem definidas na literatura para determinar o nível de serviço de cada grupo (Teunter et al., 

2010); (iv) não discriminação entre os diferentes itens, com o aumento da variabilidade das 

características destes (Huiskonen, J., 2001). 

Flores & Whybark (1987) concluíram que a análise ABC tradicional pode ser expandida para incorporar 

mais que um critério na classificação. 
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3.3.1.2. Análise ABC bi-critério e multicritério 

Segundo Bouysson & Roy (1993), para uma análise multicritério, os critérios obedecem a três 

condições: (i) exaustividade, que implica a descrição exaustiva do problema, em todos os aspetos 

relevantes; (ii) coesão, obrigando à distinção dos critérios que maximizam ou minimizam; e (iii) não 

redundância, que implica exclusão de critérios que avaliem características já avaliadas por outros. Em 

problemas com múltiplos objetivos, a análise multicritério visa apoiar o decisor no processo de tomada 

de decisão para atingir bons resultados (Goodwin & Wright, 2004).  

Para uma classificação de inventário, Flores et al. (1992) afirmam que o número de categorias não tem 

de ser limitada a três (A, B e C). Flores & Whybark (1986) propuseram uma abordagem que tem por 

base dois critérios. Basicamente, numa primeira fase, aplicaram a análise ABC tradicional aos dois 

critérios em separado. Seguidamente, recorrendo a uma matriz de junção, combinaram os dois 

conjuntos formados anteriormente. Com esta abordagem, a empresa pode criar categorias e 

subcategorias dependendo das políticas de gestão. 

Flores & Whybark (1986) constataram que com esta análise bi-critério havia um aumento da poupança 

nos investimentos e redução do tempo de espera. Contudo, apesar de este método de classificação 

ser uma evolução em relação à análise ABC tradicional, tem as suas desvantagens: (i) considera que 

ambos os critérios têm o mesmo peso, (ii) requer mais tempo e (iii) caso seja necessário adicionar mais 

um critério, a matriz tornar-se-á tridimensional, sendo o estudo desta quase impossível (Parvoti & 

Anandarajan, 2002; Flores et al., 1992). 

Ao longo do tempo têm-se vindo a desenvolver diversas classificações de inventário multicritério 

(MCIC). Torabi et al. (2012) e Goodwin & Wright (2004) são exemplos de autores que enumeraram 

alguns exemplos como: artificial neural network (ANN), joint criteria matrix, processo de agregação, 

Analytical Hierarchy Process (AHP), método classificação ABC- fuzzy e otimização linear de pesos. 

Measuring Attractiveness by a Categorical Based Evaluation Technique (MACBETH) de Bana e Costa 

et al. (2012) e o modelo aditivo de agregação (Lourenço, 2002) são mais dois exemplos de modelos de 

classificação multicritério. Entre todos os métodos enumerados, este trabalho apenas irá descrever 

brevemente alguns. 

Parvoti & Anandarajan (2002) e Flores et al. (1992) apresentaram o processo de agregação, que utiliza 

uma vasta gama de atributos significantes para combinar conjuntos de itens, formando diferentes 

conjuntos. Chu et al. (2008) consideram vantajosa esta combinação de grandes conjuntos de atributos. 

No entanto, diversos autores referem que como este método recorre a dados concretos, ao uso de 

análise fatorial e ao processo de agregação, pode ser impraticável a sua aplicação em stocks 

normais/típicos. Além disto, o mesmo conjunto de equipamentos pode ser classificado de forma 

diferente, pois o próprio cluster tem de ser reavaliado para classificar os novos equipamentos 

adicionados.  

O método de classificação ABC-fuzzy (ABC-FC) foi desenvolvido por Chu et al. (2008) de forma a 

contornar o obstáculo de a análise ABC trabalhar só com um critério, combinando a análise tradicional 

ABC com uma classificação fuzzy. Com esta análise mista, nove conjuntos de classificação são 
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formados, e cada um requer individualmente diferentes políticas de gestão. No entanto, de forma a 

simplificar o processo, os 9 conjuntos são reagrupados em três conjuntos: 

o Conjunto mais importante: {A1B1,A2B1,A1B2}; 

o Conjunto importante: {A3B1,A2B2,A1B3}; 

o Conjunto menos importante: {A3B2, A2B3, A3B3}. 

Contudo, como este modelo possibilita que cada item em inventário escolha um conjunto de pesos 

favoráveis a si mesmo, a avaliação final da relevância do mesmo pode não ser a mais assertiva. Por 

exemplo, quando o valor de um dado item num dado critério domina em relação aos outros itens em 

inventário nesse mesmo critério, irá ser classificado como classe A, ignorando a sua desempenho 

noutros critérios. Neste caso, não é representada a verdadeira importância do item em questão (Chen, 

2011). 

Saaty (1980) desenvolveu o processo AHP com um limite definido de alternativas combinadas com 

múltiplos objetivos, para ajudar nas tomadas de decisões. Flores et al. (1992) sugerem este método 

para conjugar diversos critérios e categorizar inventários. A vantagem principal deste processo é poder 

trabalhar com um grande número de critérios qualitativos e quantitativos, aquando a classificação do 

inventário. Para além disso, este método é considerado de fácil aplicação. Contudo, a elevada 

subjetividade envolvida no alinhamento dos critérios e a distribuição dos pesos, torna-se numa das 

mais importantes desvantagens deste método (Chu et al., 2008). 

MACBETH, desenvolvida por Bana e Costa et al. (2012), é uma abordagem de apoio à tomada de 

decisão, utilizada por um decisor (ou tomador de decisão), e permite avaliar alternativas ou opções 

tendo em consideração múltiplos critérios. Este método baseia-se apenas em julgamentos qualitativos 

para construir uma função de valor quantitativa. 

Segundo Lourenço (2002), o modelo de avaliação mais utilizado na agregação de critérios é o modelo 

aditivo de agregação simples definindo-o como “um modelo compensatório simples de agregação 

aditiva das n pontuações parciais 𝑉𝑗(𝑎) (𝑗 = 1, … 𝑛) de uma alternativa “a” qualquer, segundo os n 

pontos de vista do problema em análise”. Este modelo pode ser representado pela seguinte equação 

(Lourenço, 2002): 

𝑉(𝑎) = ∑ 𝑘𝑗

𝑛

𝑗=1

× 𝑉𝑗(𝑎), 𝑐𝑜𝑚 ∑ 𝑘𝑗

𝑛

𝑗=1

= 1 𝑒 0 < 𝑘𝑗 < 1,  (1) 

onde, 

o 𝑉(𝑎) é a atratividade global da opção 𝑎 ∈ 𝐴; 

o 𝑉𝑗(𝑎) é o valor parcial da opção 𝑎 no critério j; 

o 𝑘𝑗 é o coeficiente de ponderação, ou peso, normalizado do critério j; 

Por forma a utilizar o modelo aditivo, é necessário que os critérios considerados sejam independentes 

entre eles (Lourenço, 2002). 
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Para definir a função de valor 𝑉𝑗(𝑎) para cada critério, podem ser utilizadas diversas técnicas numéricas 

ou não-numéricas. Dentro das numéricas, os métodos Direct Rating e da bissecção são os mais 

utilizados (Winterfeldt & Edwards, 1986): 

o Direct rating é uma estimativa numérica constituída por uma escala ancorada, questionando-

se os decisores sobre qual a pontuação ou estimativa numérica da atratividade de um dado 

estímulo, relativamente às âncoras; 

o No método da bissecção os estímulos mais e menos preferências são identificados pelo decisor 

como os extremos da função para, numa segunda fase, se identificar o estímulo intermédio 

equidistante de ambos os extremos. 

MACBETH é um exemplo de uma técnica não numérica, que se baseia em julgamentos qualitativos, 

atribuídos pelo decisor, de modo a quantificar diferenças de atratividade. Deste modo gera valores para 

o desempenho de cada uma das opções em cada um dos critérios, e para os pesos desses mesmos 

critérios. Para obter estes valores numéricos é pedido ao decisor que preencha matrizes de julgamentos 

qualitativos, que avaliam as diferenças de atratividade entre as opções nos vários critérios, bem como 

os próprios critérios entre si. Assim, com este método são evitados problemas derivados da pontuação 

direta (Lourenço, 2002). 

Sendo que a função de valor já foi definida, para completar o modelo aditivo é necessário o cálculo dos 

coeficientes de ponderação. Analogamente à função de valor, estes podem ser obtidos através de 

técnicas numéricas ou não-numéricas. Lourenço (2002) enumera três técnicas para a ponderação de 

pesos: Trade off Procedure ou Swing Weighting Procedure (técnicas numéricas) e MACBETH (técnica 

não-numérica): 

o Trade off Procedure, proposta por Keeney & Raiffa (1976), consiste na comparação de pares 

de alternativas utilizando apenas dois critérios de cada vez (assume-se que ambas as 

alternativas têm impactos iguais nos restantes critérios). Uma opção apresenta melhor impacto 

no primeiro e pior impacto no segundo critério e a outra opção apresenta o contrário. Nesta 

fase é questionado o decisor sobre a sua alternativa preferida, ou seja, a que apresenta “maior 

importância” relativa. A partir da escolha de uma das duas opções, o ponto fulcral é o 

ajustamento no nível de impacto de um critério de modo a obter a indiferença de impacto entre 

as duas opções. Para tal, ou é melhorado o pior impacto da segunda opção ou se piora o 

impacto da primeira opção. Este processo é repetido para n – 1 pares de alternativas, obtendo 

os coeficientes de ponderação. 

o Swing Weighting Procedure, proposto por Winterfeldt & Edwards (1986) pode ser dividido em 

três passos principais (Goodwin & Wright, 2004): (i) ordenação dos coeficientes de ponderação; 

(ii) quantificação dos valores a atribuir aos coeficientes de ponderação dos critérios, através da 

comparação do swing do pior nível para o melhor nível em cada critério e atribuindo 100 pontos 

ao swing do critério de referência; (iii) normalização dos coeficientes de ponderação, de modo 

à sua soma igualar a 1. 
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o MACBETH, como já referido supra, é utilizado quando o decisor não se sente confortável em 

trabalhar números, sendo então abordado com um modelo qualitativo. 

3.4. Equipamentos Médicos 

Nos anos de 1960 e 1970 verificou-se um crescimento no sector da saúde, mais concretamente no 

avanço dos equipamentos médicos (Whelpton,1988). De acordo com European society of radiology 

(2014), durante este século a área de imagiologia tornou-se o coração da medicina. Tendo diversas 

vantagens, como um rápido diagnóstico, este sector proporciona uma melhoria acentuada na qualidade 

de vida dos pacientes. Desta forma torna-se vital assegurar vários fatores como o local onde o 

equipamento está situado, o treino do staff que trabalha com este no dia-a-dia, a substituição do 

equipamento a dada altura na sua vida, a utilização e a manutenção do próprio equipamento. Contudo 

o seu não funcionamento é extremamente crítico, em termos de custos, qualidade de serviço e 

segurança (Behfard et al., 2015).  

Behfard et al. (2015) referem que os equipamentos médicos são bens capitais com um elevado custo 

e com um elevado tempo médio de vida (5-30 anos). A Associação de Radiologistas no Canadá divide 

o tempo de vida útil esperado dos equipamentos em três categorias (baixo, médio e alto) de acordo 

com a utilização do mesmo. O tempo médio de vida útil esperado dos equipamentos de Imagiologia é 

de 10 anos (European society of radiology, 2014). Os mesmos autores referem que os equipamentos 

até cinco anos de idade apresentam uma tecnologia recente e devem representar, pelo menos, 60% 

dos equipamentos presentes num hospital. Equipamentos entre seis e dez anos de idade ainda estão 

aptos para utilização se possuírem uma boa manutenção, mas uma estratégia de substituição dos 

equipamentos deve começar a ser planeada. Estes equipamentos devem representar até 30% dos 

equipamentos instalados. Equipamentos com idade superior a dez anos já se encontram obsoletos e é 

fulcral a substituição destes. Deste modo, este último grupo deve representar apenas até 10% dos 

equipamentos existentes num hospital.  

Devido ao elevado número de equipamentos, os hospitais podem ter significativas melhorias no 

processo de gestão de equipamentos se as técnicas de otimização já descritas forem aplicadas de 

forma correta (Taghipour, 2011). Taghipour et al. (2010) refere também que com o aumento da 

complexidade e do número dos equipamentos médicos, os hospitais vêem-se praticamente obrigados 

a estabelecer um programa de manutenção (Medical Equipament Management Program) que certifica 

que os equipamentos críticos são seguros e que operam com o nível de performance pretendido. 

Criticidade, neste caso, é definida como uma medida relativa da importância de um equipamento 

baseada em determinados fatores, num contexto específico (JACAHO, 2005). 

Nos hospitais existe uma lista detalhada com as revisões periódicas de cada equipamento, que possui 

quais os componentes de um dado equipamento que devem ser inspecionados, com o intuito de 

procura de falhas ou defeitos. Quando um componente ou o próprio equipamento falha entre inspeções 

periódicas, é reparado. Também neste caso é realizada uma manutenção oportuna a todos os 

componentes do mesmo equipamento que estejam na lista (Taghipour & Banjevic, 2012). 
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Herbert (2008) descreve uma possível aplicação do modelo de manutenção Centrada em 

Confiabilidade aos equipamentos médicos, tendo em conta que (i) existem muitos equipamentos no 

hospital para os quais não há uma manutenção calendarizada efetiva e (ii) a manutenção preventiva 

não consegue prever todas as falhas. Em relação a este segundo ponto, Ridgway (2009) afirma que a 

manutenção preventiva apenas é benéfica para um específico conjunto de equipamentos, pois os 

restantes apresentam, na sua maioria, falhas espontâneas. De acordo com European society of 

radiology (2014), se o processo de manutenção for ignorado, o tempo médio de vida esperado pode 

ser reduzido até 50%.  

Uma das crenças comuns presentes no setor da saúde relaciona-se com a distribuição exponencial de 

falhas que se pensa que os equipamentos possuem, independente da idade. No entanto, Mortin et al. 

(1995) entre outros autores descordam desta premissa, que pode levar a decisões erradas. Taghipour 

et al. (2011) descreve que a veracidade e os padrões de falhas de um equipamento podem ser afetadas 

por fatores externos.  

A gestão da saúde tecnológica é um dos segmentos fulcrais de um hospital devido ao seu papel 

principal na transformação da saúde (JCAHO). De acordo com o mesmo autor, o papel deste 

departamento envolve a otimização da aquisição e utilização da tecnologia adquirida, por forma a atingir 

um impacto máximo nos resultados no domínio da saúde. Tendo em vista este prepósito, os hospitais 

necessitam de ter em conta critérios como o ciclo de vida, manutenção, utilização e substituição de um 

equipamento. 

Ouda et al. (2010) enumeram diversos critérios que devem ser considerados na substituição de um 

equipamento médico: (i) critérios técnicos, como utilização, rácio tempo de vida útil, apoio pós-venda; 

(ii) critérios financeiros, como serviço, custos operacionais, existência de equipamento de backup; (iii) 

critérios de segurança, como alertas e erros técnicos. 

Os hospitais e centros de saúde estão sempre em contínua necessidade de substituir a tecnologia 

antiga que já não apresenta rentabilidade e começa a tornar-se obsoleta. Como a maioria dos hospitais 

não possui orçamento suficiente para substituir todos estes equipamentos, torna-se fulcral a existência 

de um método de priorização para substituir esta tecnologia conseguido, deste modo, uma melhor 

gestão do orçamento (Rajasekaran, 2005). Estes planos devem prever um futuro de cinco anos, com 

atualizações anuais (European society of radiology, 2014). Rajasekaran (2005) apresenta um modelo 

de previsão de substituição designado por Equipment Replacement Planning System (ERPS). Ouda et 

al. (2010) enumera outros diferentes modelos, desenvolvidos por diversos autores, como por exemplo: 

FTA (Fault tree analysis); FMEA (Failure mode and effect analysis); RRN (relative replacement number). 

3.5. Conclusões do capítulo 

A revisão bibliográfica realizada e a respetiva análise permitiu caracterizar detalhadamente vários 

aspetos envolvidos na logística dos equipamentos do Grupo JMS e desenvolver possíveis soluções 

para o problema previamente identificado. Este capítulo segue uma estrutura convergente com três 

pontos principais: (i) breve caracterização dos tipos de manutenção existentes e sua aplicação; (ii) 

descrição de modelos referentes ao tempo médio de vida de um equipamento; (iii) análise da gestão 
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de inventário. Assim, de um âmbito geral seguiu-se para uma análise focada no tipo de equipamentos 

em questão: equipamentos médicos. 

Destaca-se a evolução da importância da manutenção nos equipamentos, através da qual os hospitais 

têm vindo a adquirir maior capacidade de independência e gestão dos riscos associados, que conduz 

a uma alteração dos custos logísticos. Sendo este processo bastante complexo, a manutenção dos 

equipamentos define-se pela execução de duas fases: caracterização dos diferentes tipos de 

manutenção e aplicação de políticas de manutenção. 

Ao longo dos anos, diversas técnicas de manutenção têm vindo a ser apresentadas, existindo neste 

momento três principais: manutenção corretiva, manutenção preventiva e manutenção preditiva. Assim, 

é necessário encontrar o compromisso entre custo-benefício, ou seja, associar um menor custo a uma 

inspeção periódica menor e a um maior tempo de vida 

A partir da revisão bibliográfica efetuada, foi possível verificar que são vários os modelos de estimativa 

do tempo de vida de equipamentos, sendo o modelo de Weibull o mais conceituado. Deste modo torna-

se possível para as empresas, e neste caso, para os hospitais, preverem de forma mais eficiente a 

falha de um dado equipamento. Esta previsão ajuda na diminuição dos custos e consequente melhoria 

da gestão dos equipamentos. 

Tendo em conta que o controlo de inventário é algo extremamente difícil, ou até mesmo insustentável, 

procedeu-se a uma gestão de inventário que se define em duas partes: caracterização de inventário e 

políticas de controlo. 

A análise ABC tradicional é o método mais utilizado para uma caracterização básica de inventário. Para 

além deste método, foram surgindo na literatura outros métodos tendo por base dois ou mais critérios. 

Apesar das inúmeras vantagens já apresentadas na análise ABC bi-critério e multicritério, estes 

métodos têm de ser aprofundados com precaução. Recorrendo a estes modelos, é possível determinar 

qual de equipamentos mais crítico para uma determinada função. 

Com a realização do presente trabalho espera-se desenvolver um modelo prático que ajude na gestão 

e manutenção dos equipamentos médicos, com uma redução dos custos associados. Assim, 

considerou-se fundamental definir uma estrutura apropriada, tendo por base a aplicabilidade das 

publicações de diversos autores ao problema em epígrafe. 
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4. Recolha e Tratamento de dados 

O presente capítulo tem por objetivo fazer a análise dos equipamentos de imagiologia do Grupo JMS, 

nos anos 2013 e 2014, e identificar as suas principais respetivas caraterísticas. Na secção 4.1 será 

apresentada a metodologia de análise dos dados que se adota ao longo deste capítulo. Na secção 4.2 

procede-se ao estudo dos equipamentos de imagiologia, com a finalidade de identificar os 

equipamentos mais importantes e que passarão a constituir o conjunto do estudo. Na secção 4.3 

examinam-se as características do grupo de estudo previamente delineada, para mais à frente nesta 

secção cruzar os resultados obtidos. Na secção 4.4. será calculado o valor global de desempenho, 

representativo da criticidade de cada equipamento. Por último, na secção 4.5 é apresentada uma breve 

conclusão do presente capítulo. 

Todos os preços apresentados ao longo deste capítulo não incluem IVA. 

4.1. Metodologia de análise dos dados 

Tendo em conta o tamanho do parque de equipamentos do Grupo JMS, fez-se inicialmente a 

identificação da área com mais interesse para o Grupo, sendo de referir que o objetivo considerado 

pela empresa foi primeiramente o económico e de seguida a dificuldade de gestão dos equipamentos. 

Tendo em conta estes objetivos, os equipamentos de Imagiologia foram os escolhidos como foco deste 

trabalho, uma vez que possuem um elevado custo de compra e apresentam-se difíceis de gerir.  

Considerando o exemplo de três hospitais, com dimensões e atividade diferentes, construiu-se a tabela 

4. 

Tabela 4: Custo total de um hospital em equipamentos médicos, custo total da área de Imagiologia, e o rácio 
entre estes dois custos, para três hospitais 

 
Custo total gasto em 

equipamentos (€) 
Custo total da área 
de Imagiologia (€) 

Rácio entre o custo da área 
de Imagiologia e o custo 

total (%) 

Hospital 1 4.555.000€ 1.359.000€ 29,84% 

Hospital 2 8.270.000€ 1.777.000€ 21,45% 

Hospital 3 23.821.999€ 4.000.000€ 16,79% 

 

Pela tabela 4 verifica-se que quanto maior o hospital maior o custo total gasto em equipamento, e maior 

o orçamento despendido com a área de Imagiologia. Assim, a partir do rácio entre estes dois custos, 

retira-se que dos custos totais de um hospital, 20% constituem os gastos com o departamento de 

Imagiologia nos equipamentos. Este valor é escalável, pois depende do tipo de hospital a ter em conta. 

Deste modo, a equipa da Central de Negociação confirmou que entre 20% a 25% equivale ao 

investimento total de um hospital em equipamentos médicos da área de Imagiologia. Assim o estudo 

destes equipamentos apresenta-se como fundamental para o Grupo JMS. 

Contudo, visto que nesta primeira filtragem ainda se obteve um elevado número de equipamentos para 

analisar (total de 66 equipamentos), foi realizada uma classificação do inventário de Imagiologia 

(secção 4.2), composta por três análises: (i) análise ABC com critério custo de contrato, (ii) análise ABC 

com critério idade, e (iii) análise segundo peças de reposição. A classificação de inventário teve por 
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objetivo definir um grupo de equipamentos mais relevantes para este estudo, que se pudesse tratar. 

Após a seleção do grupo de estudo, constituída pro onze equipamentos, fez-se a sua caraterização, de 

acordo com três critérios (secção 4.3): (i) número de manutenções corretivas, (ii) idade e (iii) taxa média 

de desgaste. Por forma a catalogar os equipamentos de acordo com a sua criticidade, calculou-se o 

valor global de desempenho (VGD) a partir do modelo aditivo. Para tal, primeiro foi necessário converter 

a performance dos critérios para valor, recorrendo ao método da bisseção e, seguidamente, procedeu-

se à ponderação dos critérios, com uso do Swing Weighting (secção 4.4). Os dados recolhidos foram 

tratados de acordo com a metodologia apresentada no esquema da figura 9. 

4.5. 
Conclusões do capítulo

4.2. Classificação do inventário de Imagiologia

4.2.1. 

Análise ABC – critério 

custo de contrato  de 

manutenção

4.2.2.

Análise ABC – critério ano 

previsto de substituição

4.2.3.

Segundo peças de 

reposição

4.3. Caraterização do grupo de estudo: 

4.3.2.

Segundo Idade

4.3.1.

Segundo Número de 

Manutenções Corretivas

4.3.3. 

Segundo Taxa Média de 

Desgaste

4.3.4.

Classificação multicritério

4.4. Classificação Final: 

4.4.2.

Ponderação de critérios

4.4.1.

Conversão de 

performance para valor

4.4.3. 

Cálculo do Valor Global 

de Desempenho (VGD)

4.4.4.

Análise de sensibilidade

Equipamentos de 

imagiologia

Grupo de estudo

 

Figura 9: Esquema ilustrativo da metodologia adotada 



28 
 

4.2. Classificação do inventário de imagiologia 

O inventário de Imagiologia é constituído por cinco áreas de especialização: angiografia, medicina 

nuclear, radiologia, ressonância magnética e tomografia computorizada, num total de sessenta e seis 

equipamentos. 

Esta secção consiste na classificação de todos os equipamentos, tendo em conta três análises: (i) 

análise ABC com critério custo de contrato de manutenção, (ii) análise ABC com critério idade do 

equipamento e (iii) análise segundo peças de reposição. De seguida serão descritos todos os passos 

tomados, os pressupostos assumidos e os resultados obtidos na classificação do inventário. Numa fase 

final, os resultados destes três estudos serão cruzados por forma a extrair a valência de equipamentos 

mais crítica, no seu conjunto. 

4.2.1. Análise ABC – Critério Custo de contrato de manutenção 

Para a classificação do inventário, realizou-se uma análise ABC cujo critério utilizado foi custo de 

contrato de manutenção, que engloba todo o tipo de custos relacionados com manutenções do 

equipamento, deslocações de técnicos e aquisição de peças. A escolha deste critério justifica-se pelo 

facto de ter sido impossível obter o preço de compra dos equipamento, dada a grande diferença de 

características, funções e valências entre eles. A presente análise ABC teve então como critério o custo 

dos contratos em 2015, acordado entre o fornecedor e o Grupo JMS, e o valor em inventário.  

Após a obtenção dos dados necessários, estes foram tratados recorrendo à ferramenta software 

Microsoft Excel. Os resultados da análise estão representados na figura 10, onde se pode verificar que 

a 80,19% dos custos de contrato correspondem apenas 34,85% dos equipamentos (tabela 5).  

 

Figura 10: Análise ABC referente aos equipamentos de Imagiologia, com critério valor de contrato de 

manutenção 
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Tabela 5: Resultados da análise ABC, com critério valor de contrato de manutenção 

 
Valor de Contrato 

(€) 

% Cumulativa do 

custo de Contrato 
Nº itens 

% Cumulativa do 

nº itens 

Classe A 1.212.549,85 €  80,19% 23 34,85% 

Classe B 208.890,00 €  13,81% 17 25,76% 

Classe C 90.728,55 €  6,00% 26 39,39% 

Inventário 1.512.168,40 €  100% 66 100% 

 

A partir desta análise, retirou-se o número de equipamentos por valência que pertencem a cada classe. 

Esta informação detalhada encontra-se apresentada na tabela 6, onde é possível verificar que os 

equipamentos com um custo de contrato maior (classe A) são: angiografia, medicina nuclear, 

ressonância magnética e tomografia computorizada, num total de vinte e três equipamentos. 

Tabela 6: Resultados da análise ABC com critério custo de contrato de manutenção – distribuição dos 
equipamentos por valência e por classe 

 Angiografia 
Medicina 

Nuclear 
Radiologia 

Ressonância 

Magnética 

Tomografia 

computorizada 
Total 

Classe A 1 2 0 9 11 23 

Classe B 2 3 12 0 0 17 

Classe C 0 0 26 0 0 26 

Total 3 5 38 9 11 66 

 

Por forma a melhor entender em quanto cada equipamento influencia o valor de contrato de classe A, 

somou-se o valor de contrato de manutenção, para cada valência, considerando apenas os 

equipamentos de classe A (ver tabela 6), obtendo-se a tabela 7. 

Tabela 7: Somatório dos custos de contrato de manutenção, por valências, de classe A, e respetivas 
percentagens em relação ao total dos custos da classe A 

Valência de 
equipamentos 

Somatório custo de 
contrato de manutenção 

(€) 

Rácio entre o custo de 
contrato de manutenção pelo 
total do somatório dos custos 

da classe A (%) 

Angiografia 43.860 € 3,62% 

Medicina Nuclear 137.360,78 € 11,33% 

Ressonância 
Magnética 

467.995,74 € 38,6% 

Tomografia 
Computorizada 

563.333,33 € 46,46% 

Total 1.212.549,85 € 100% 

 

Pela tabela 7, retira-se que 46,46% dos custos de contratos do inventário de classe A correspondem 

apenas à especialidade de tomografia computorizada, seguido pela ressonância magnética, que 

compreende 38,6% dos custos de contratos dos equipamentos de classe A. Assim, é possível concluir 

que a tomografia computorizada é a gama de equipamentos economicamente mais crítica para o Grupo 
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JMS, constituindo, aproximadamente, 37,25% dos custos de contrato totais de inventário (ver tabela 5 

e tabela 7).   

4.2.2. Análise ABC – critério ano previsto de substituição 

Numa segunda análise, considerou-se de extrema importância considerar a idade atual dos 

equipamentos. Esta informação dita se um dado equipamento está prestes a atingir o limite previsto do 

seu ciclo de vida, permitindo a adoção de uma gestão proactiva do inventário. 

Para o cálculo destes valores foi necessário obter o tempo de vida esperado de um dado equipamento. 

Para tal, recorreu-se à experiência dos trabalhadores da Central de Negociação, dos fornecedores de 

cada equipamento e da European society of radiology (2014). Desta forma, foi possível obter uma 

estimativa da duração do ciclo de vida por cada valência de equipamentos, representada na tabela 8. 

Tabela 8: Previsão do tempo de vida esperado por cada valência de equipamentos 

Valência de Equipamentos 
Tempo de vida previsto 

funcional (anos) 

Angiografia 10 anos 

Medicina Nuclear 10 anos 

Ressonância Magnética 15 anos 

Radiografia 15 anos 

Tomografia Computadorizada 10 anos 

 

Seguidamente, ao adicionar à data de aquisição de cada equipamento o respetivo tempo de vida 

previsto funcional (tabela 8) obteve-se o ano previsto do fim do ciclo de vida. Para esta análise, 

dividiram-se os equipamentos em 3 classes, consoante o ano previsto de substituição do equipamento 

(ver tabela 9). A partir dos resultados obtidos é possível conferir que a 39,4% dos equipamentos resta-

lhes apenas dois anos de vida, antes do tempo de vida previsto chegar ao fim (no ano de 2017). Esta 

baixa fração de equipamentos sugere que o Grupo JMS possui uma boa gestão dos equipamentos, 

aquando a idade destes é tida como critério principal, ou seja, quando os equipamentos estão prestes 

a entrar na classe A são substituídos, o que implica uma gestão mais proactiva. 

Tabela 9: Resultados da análise ABC com critério ano previsto de substituição 

 Observações % Item 

Classe A Ano previsto de substituição inferior a 2017 39,4% 

Classe B Ano previsto de substituição entre 2017 e 2020 16,7% 

Classe C Ano previsto de substituição superior a 2020 43,9% 

 

Adicionalmente, foi-se verificar o número de equipamentos que se encontram nas diferentes classes 

para substituição. Verificou-se que a valência mais crítica neste critério (tabela 10) é a de radiologia, 

com um total de vinte e um equipamentos na classe A, a serem substituídos até 2017, seguida pela 

tomografia computorizada e medicina nuclear, ambas com dois equipamento na classe A. 
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Tabela 10: Resultados da análise ABC com critério ano previsto de substituição – distribuição dos equipamentos 
por valência e por classe 

 Angiografia 
Medicina 
Nuclear 

Radiologia 
Ressonância 

Magnética 
Tomografia 

Computorizada 
Total 

Classe A 0 2 21 1 2 26 

Classe B 1 0 4 1 5 11 

Classe C 2 3 13 7 4 29 

Total 3 5 38 9 11 66 

 

4.2.3. Peças de reposição 

O Grupo JMS considera a criticidade de um equipamento de três formas: (i) se a falha de um 

equipamento tem um impacto direto na vida de um paciente, (ii) o tempo de reparação ou substituição 

do equipamento e (iii) peças de reposição. Como neste estudo não se consideram equipamentos de 

sustentabilidade de vida nem se tem em conta o tempo de reparação nem de substituição do próprio 

equipamento, então esta terceira análise terá como único foco as peças de reposição.  

Este trabalho considera dois tipos de peças de reposição: peças de elevada criticidade e peças de 

substituição de menor criticidade. Uma peça de elevada criticidade, e segundo os critérios do Grupo 

JMS, considera-se aquela que tem um preço elevado, com um tempo de ciclo de vida baixo e que é 

fundamental para o funcionamento do equipamento. Pelo contrário, peças de baixa criticidade são as 

mais baratas e de fácil substituição (écrans, maca, cadeiras, etc). 

Para além das peças comuns, as valências de angiografia, radiografia e tomografia computorizada 

necessitam de uma ampola de raio-x e detetores de radiação. Sem estes, não é possível a prática das 

funções requeridas. Contudo, enquanto as ampolas têm um período de vida baixo e de difícil previsão, 

os detetores têm um tempo de vida, aproximadamente, igual ao do próprio equipamento (10 anos). Por 

esta razão, a ampola é considerada o elemento mais crítico destes equipamentos.  

Em relação aos equipamentos de ressonância magnética, os elementos base para o seu funcionamento 

são o hélio e o magneto. No entanto, sendo o hélio de fácil reposição e o próprio equipamento possuir 

um medidor dos seus níveis, não é considerado um elemento crítico. O magneto possui um ciclo de 

vida bastante elevado, pertencendo deste modo ao grupo dos elementos não críticos. Analogamente, 

a valência de medicina nuclear não possui nenhuma peça crítica para o seu funcionamento.  

Ao analisar todas as valências e aplicando o critério de criticidade, as valências de angiografia, 

radiologia e tomografia computorizada são consideradas as mais críticas nesta análise. 

4.3. Caracterização do conjunto de estudo 

Conjugando os três diferentes critérios considerados na secção 4.2, (ver tabela 11), é possível 

selecionar o conjunto de equipamentos crítico para a análise deste trabalho. 
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Tabela 11: Resumo da classificação de inventário 

 
Análise ABC: 

Custo de contrato 

Análise ABC: 
Tempo médio de 

vida 

Peças de 
reposição 

Angiografia Classe B Classe C 1 

Medicina Nuclear Classe B Classe C 0 

Radiologia Classe C Classe A 1 

Ressonância 
Magnética 

Classe B Classe C 0 

Tomografia 
Computorizada 

Classe A Classe B 1 

 

Numa primeira fase, recorrendo à análise ABC previamente discutida (4.2.1), identificaram-se os 

equipamentos com um custo de contrato de manutenção maior. Como se observou na tabela 7, a 

valência de tomografia computorizada possui a maior percentagem de custos totais de, 

aproximadamente, 37,25%. 

Seguidamente, realizou-se uma análise ao tempo médio de vida estimado do equipamento (4.2.2). 

Após o estudo dos resultados, verificou-se que os equipamentos mais críticos são os de radiologia, 

seguidos pelos equipamentos de tomografia computorizada. 

Por último, aplicando o critério de peças de reposição (4.2.3), identificaram-se as três valências que 

detêm o maior número de peças críticas: angiografia, radiologia e tomografia computorizada, pois 

possuem dois elementos (ampolas de raio-x e detetores de radiação).  

Pela tabela 11 é possível verificar que a tomografia computorizada e a radiologia são as únicas 

valências críticas em duas das três análises realizadas. Todavia, ao considerar a análise restante, a 

tomografia situa-se na classe B a nível de tempo médio de vida e a radiologia na classe C a nível de 

custo de contrato. Deste modo, e tendo em conta a classificação mais importante dentro dos critérios, 

opta-se considerar dentro do conjunto os equipamentos da valência de tomografia computorizada.  

Este resultado, antes de submetido, foi previamente discutido e validado pelo Grupo JMS, como a 

valência mais relevante a estudar. Desta forma o conjunto final é constituído por onze equipamentos 

de tomografia computorizada, de quatro fornecedores diferentes (ver tabela 12). Na tabela A1, em 

anexo, é possível consultar a designação real das tomografias. Doravante, este trabalho irá referir-se 

às tomografias computorizadas pela sigla da unidade onde estão localizadas, como está representado 

na tabela 12. 
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Tabela 12: Lista das tomografias computorizadas, para cada unidade, com respetiva sigla de designação 

Unidade Sigla do equipamento 

Clínica CUF Belém CCB 

Hospital CUF Cascais HCC 

Hospital CUF Descobertas: 
Departamento Imagiologia 

HCD I 

Hospital CUF Descobertas: 
Departamento Radioterapia 

HCD RT 

Hospital CUF Infante Santo HCIS 

Hospital CUF Porto HCP 

Hospital CUF Torres Vedras HCTV 

Hospital de Braga: 
Departamento Imagiologia 

HB I 

Hospital de Braga: 
Departamento Urgências 

HB U 

Hospital de Braga: 
Departamento Radioterapia 

HB RT 

Hospital Vila Franca de Xira HVFX 

 

Para melhor entender e analisar os equipamentos de tomografia computorizada, submeteram-se os 

onze a três análises segundo diferentes critérios. Morais & Mühlen (2003), tendo sempre como foco a 

importância dos equipamentos, apontaram diversos critérios como: risco, falhas, características dos 

equipamentos, custos, entre outros. Como é possível confirmar, existem diversos critérios possíveis 

que se podem aplicar na classificação do conjunto, porém foram selecionados apenas os três que, em 

conjunto com o departamento Central de Negociação, se consideraram mais importantes: número de 

manutenções corretivas, idade e taxa de desgaste.  

A escolha do número de manutenções corretivas relaciona-se com a extrema importância das falhas 

corretivas associadas a uma gestão reativa. A idade dos equipamentos ajuda a prever quanto tempo 

de vida a máquina ainda possui, e quando terá de ser substituída. Por fim, a taxa de desgaste relaciona-

se com o estado físico da máquina. 

4.3.1. Classificação do conjunto segundo número de manutenções corretivas (NMC) 

O estudo das intervenções corretivas foi o primeiro critério aplicado na classificação do conjunto. Após 

discussão com o Grupo JMS considerou-se como seis o limite entre o NMC baixa e alta (tabela 13). 

Deste modo, se um dado equipamento sofreu um número menor ou igual a seis manutenções corretivas 

num dado ano, esse equipamento é considerado viável. Caso contrário, se sofreu mais de seis 

manutenções corretivas, então o próprio equipamento possui algum problema como: erro de fabrico, 

falhas devido a desgaste ou mau uso. 

Tabela 13: Classificação das tomografias computorizadas de acordo com o NMC 

Classificação 
Número de manutenções 

corretivas (NMC) 

Alta NMC > 6 

Baixa NMC ≤ 6 
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Aquando da obtenção de todas as manutenções praticadas nas tomografias computorizadas, separou-

se as manutenções corretivas das preventivas. Desta forma são apenas analisadas as ações praticadas 

ao equipamento provenientes de falhas, sendo somente a manutenção corretiva a considerada nesta 

análise. Adicionalmente, para efeitos de robustez desta análise específica, excluíram-se os 

equipamentos com idade inferior ou igual a um ano. Esta decisão justifica-se porque no primeiro ano 

de vida existe um conjunto de problemas ligados à fase inicial do equipamento denominada de 

mortalidade infantil, tal como descrito no capítulo 3. Assim, o número de manutenções corretivas poderá 

ser elevado, inflacionando os resultados obtidos e consequentes conclusões. Por esta razão foi retirada 

da análise a tomografia localizada no departamento de imagiologia do HCD (HCD I) dada esta ter sido 

adquirida em 2014, e consequentemente as falhas ocorridas no primeiro ano de vida consideram-se do 

tipo falha infantil.  

Para o estudo em questão, somente foram disponibilizados dados para dois anos de atividade, 2013 e 

2014, sendo apenas possível analisar a ocorrência do número de manutenções destes anos, nas 

unidades Privadas e Público-Privadas, como representado na figura 11 e 12, respetivamente. 

 

Figura 11: NMC em 2013 e 2014, aplicadas nas tomografias computorizadas, nas unidades Privadas 

 

Figura 12: NMC em 2013 e 2014, aplicadas nas tomografias computorizadas, nas unidades Público-Privadas 

Tendo como base a figura 11 e 12 é possível verificar uma instabilidade no número de manutenções. 

Das dez tomografias computorizadas em questão, as unidades CCB e HCC foram as que sofreram um 

aumento mais significativo do número de manutenções, tendo em 2014 sido aplicadas mais do dobro 

das ações de manutenção, em comparação a 2013. Analogamente, o equipamento de Imagiologia do 
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HB (HB I) apresenta uma diminuição acentuada no número de manutenções nos mesmos dois anos, 

de 50%, seguido pelas tomografias das unidades HCP e HB U, ambas com três intervenções corretivas 

a menos em 2014. 

Adicionalmente, as tomografias localizadas no Hospital Vila Franca de Xira (HVFX) e na Radioterapia 

do Hospital de Braga (HB RT) verificaram um aumento pouco significativo do número de manutenções 

aplicadas, sendo a diferença entre 2013 e 2014 de duas manutenções para o HVFX e de uma 

manutenção para o HB RT, a mais no último ano. Em oposição, as tomografias das unidades HCIS e 

HCD RT sofreram uma manutenção a menos em 2014. Nestes dois casos, esta diferença não é 

considerada significativa. 

Por último, a tomografia computorizada localizada no hospital HCTV foi a única que manteve o número 

de manutenções corretivas constante em quatro nos dois anos.  

Analisando globalmente, apenas as unidades CCB, HCTV e HB RT possuem equipamentos em que o 

número de manutenções em ambos os anos é inferior ou igual ao limite estabelecido (seis manutenções 

corretivas por ano). Deste modo, estes equipamentos são classificados como não críticos. 

Em relação aos equipamentos mais críticos, estes serão classificados segundo duas situações: (i) o 

número de manutenções nos dois anos considerados é sempre superior ao limite estabelecido (seis 

manutenções corretivas por ano) ou (ii) verifica-se uma diferença acentuada no número de 

manutenções entre os dois anos (superior a 50%), tendo um deles sofrido um número de intervenções 

corretivas superior ao limite adotado. Aplicando este critério, os equipamentos mais críticos estão 

situados nas seguintes unidades: HCC, HCD RT, HCIS, HB I, HB U e HVFX. Ainda neste contexto, 

realçam-se os equipamentos nos hospitais HCC e HB I pela extrema diferença do número de 

manutenções. 

O equipamento HCP foi sujeito a uma análise mais complexa por não se encontrar em nenhum dos 

casos supra apresentados: (i) no ano de 2013 o número de intervenções corretivas aplicado foi superior 

ao limite determinado (seis vezes por ano) e no ano de 2014 apresenta 4 manutenções corretivas 

(inferior ao limite determinado), e (ii) não verifica uma diferença acentuada entre o número de 

manutenções nos dois anos (superior a 50%), sendo esta igual a três. Deste modo, discutiu-se com o 

Grupo JMS sobre a classificação deste equipamento, que o classificou como não crítico. 

Mais para a frente neste estudo, este tema será novamente abordado, a fim de entender estas 

diferenças. Adicionalmente, é necessário ter em consideração que o aumento do número de falhas 

pode estar relacionado com a idade do equipamento em questão, como já foi discutido no capítulo 3. 

4.3.2. Classificação do conjunto segundo idade 

Como já referido anteriormente na secção 4.2.2., o conhecimento da idade atual de um equipamento é 

algo de extrema importância para uma gestão proactiva.  

Para o Grupo JMS, o tempo para iniciar a previsão da gestão a adotar é metade do tempo de vida 

médio esperado. Neste caso, sendo dez anos a duração prevista do ciclo de vida de uma tomografia 

computorizada, então o limite está em cinco anos após a aquisição do equipamento. Deste modo, todos 
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os equipamentos com mais de 5 anos de vida útil tornam-se críticos, implicando a necessidade de 

iniciar uma análise do futuro desse equipamento (ver tabela 14). 

Tabela 14: Classificação das tomografias computorizadas de acordo com a idade 

Classificação Idade 

Alta Idade > 5 

Baixa Idade ≤ 5 

 

Para o cálculo da idade atual das tomografias subtraiu-se o ano de fabrico de cada equipamento ao 

ano atual (2015), ver tabela 15. 

Tabela 15:Ano de fabrico e idade atual das tomografias computorizadas em estudo 

TCs Ano de fabrico 
Idade 
(anos) 

CCB 2010 5 

HCC 2008 7 

HCD I 2014 1 

HCD RT 2006 9 

HCIS 2005 10 

HCP 2007 8 

HCTV 2008 7 

HB I 2011 4 

HB U 2013 2 

HB RT 2011 4 

HVFX 2011 4 

 

Como se pode observar pelo gráfico da figura 13, 45% das tomografias computorizadas possuem mais 

de cinco anos, sendo estes os equipamentos que requerem ser analisados, por forma a determinar o 

seu futuro. 

 

Figura 13: Representação em termos de percentagem do número de equipamentos com idade maior, igual ou 
menor que 5 anos 

Em relação aos restantes 55%, cuja idade é igual ou menor a cinco anos, não se situam na gama crítica 

de equipamentos. Deste modo, só é necessário focar a atenção num equipamento deste grupo caso 

algum dos outros dois critérios (NMC e TD), baixo identificadas, se apresente como crítico. 

45%55%
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4.3.3. Classificação do conjunto segundo TD 

Apesar de o estudo da utilização de cada equipamento ser importante, considerar a taxa de utilização 

deste sem a noção do real desgaste do equipamento, poderá resultar numa interpretação errada da 

utilização dos equipamentos. Tal deve-se à existência de diversas características das tomografias, 

como: o tipo de tomografia, o tipo de exame realizado e a localização do próprio equipamento. Todos 

estes fatores, ao serem combinados, implicam diferentes tipos de desgaste. Por exemplo, uma TC de 

64 cortes vai ter um desgaste superior a uma TC de 16 cortes, ou uma tomografia localizada na urgência 

de uma unidade terá mais desgaste que uma TC localizada no departamento de radioterapia.  

Desta forma, para efeitos de robustez, calculou-se a TD como a percentagem de tempo média que o 

equipamento está efetivamente exposto a radiação, por ano. Contudo, sendo de extrema dificuldade 

obter dados acerca do desgaste destes equipamentos, considerou-se o desgaste da sua peça mais 

crítica, neste caso a ampola. Deste modo, aproximou-se a TD do equipamento à TD da ampola e foram 

analisados os seguintes dados desta peça: (i) os tempos de exposição à radiação, (ii) quantas ampolas 

cada equipamento possuiu desde a sua aquisição e (iii) a data de substituição de cada ampola. 

Esta análise apenas se pode desenvolver para dez equipamentos, analogamente à análise com o NMC, 

devido à falta de dados sobre as ampolas. O equipamento em falta é a tomografia computorizada 

localizada na radioterapia da unidade HCD (HCD RT). 

Numa primeira fase, a partir da data de instalação e substituição de cada ampola, obteve-se a duração 

(em anos) dessas mesmas peças, para numa segunda fase calcular a TD de cada ampola para o tempo 

em que esta esteve ativa, por ano.  

De acordo com a maioria dos fornecedores, uma ampola possui dois tipos de medida: tempo de 

exposição à radiação previsto de 650.000 s ou uma durabilidade de três anos, e só terá de ser 

substituída quando atingir um destes dois fatores (salvo falhas de fabrico). Deste modo, por forma a 

obter a TD por ano e por ampola (ver equação (2)), calculou-se o tempo de exposição previsto da 

ampola à radiação por ano, dividindo o tempo total de exposição à radiação (650.000 s) pelos três anos 

de vida. Assim, o tempo de exposição previsto por ano utilizado foi de, aproximadamente, 216.667 s. 

Como exceção estão os equipamentos do fornecedor Toshiba que mede o número de rotações da 

ampola. Segundo este fornecedor, é previsto que as suas ampolas tenham 300.000 rotações num 

período de doze meses. 

Desta forma, para o cálculo da taxa média de desgaste anual, procedeu-se ao rácio do tempo de 

exposição real anual (ou número de rotações real anual) pelo tempo de exposição previsto anual: 

𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑔𝑎𝑠𝑡𝑒/𝑎𝑚𝑝𝑜𝑙𝑎 (𝑇𝐷)

=
𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖çã𝑜 (𝑠)

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖çã𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑜/𝑎𝑛𝑜(𝑠) × 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑢𝑟𝑎çã𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑎𝑚𝑝𝑜𝑙𝑎 (𝑎𝑛𝑜𝑠)
 

(2) 

 

A partir dos resultados das taxas de desgaste das tomografias computorizadas, somaram-se as taxas 

de desgaste de todas as ampolas (por ano) e dividiu-se pelo número de ampolas que cada equipamento 

já teve. Deste modo, obteve-se uma taxa média de desgaste (por ano) do equipamento (figura 14). 
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Neste trabalho, dividiu-se a TD em duas classes, tendo sido acordado previamente com o Grupo JMS 

o valor de transição (ver tabela 16). 

Tabela 16: Classificação das tomografias computorizadas consoante a TD, por ano (%) 

Classificação TD anual 

Alta TD ≥ 100% 

Baixa TD < 100% 

 

Conforme a tabela 16, se uma tomografia possui uma TD anual superior a 100%, significa que está 

exposta a mais desgaste, por ano, do que o que é previsto. Caso contrário, se a TD anual obtida for 

inferior a 100%, então o equipamento funciona dentro dos pressupostos.  

 

Figura 14: TD por ano correspondente a todas as tomografias computorizadas 

Pela análise da figura 14 é possível concluir que as tomografias localizadas nas unidades HCD I e nas 

urgências da unidade HB (HB U) são as que sofrem maior desgaste, com uma taxa média de desgaste 

por ano de, aproximadamente, 200%. Ou seja, estes dois equipamentos possuem um desgaste duas 

vezes superior ao esperado, por ano. Este resultado é justificado, primeiro, pelo elevado número de 

exames necessários nos dois hospitais diariamente e, segundo, pelo elevado stress a que as máquinas 

são sujeitas devido à rápida troca de exames e operadores, que, por sua vez, possuem diferentes 

métodos de utilização. Deste modo, a taxa média de desgaste, por ano, é classificada como alta (tabela 

16), em ambos os equipamentos.  

As TCs localizadas nas unidades HCIS, HB I e HVFX possuem taxas médias de desgaste igualmente 

superior a 100%. Em relação ao primeiro equipamento, este apresenta uma taxa média de, 

aproximadamente, 100%, significando que a taxa é ligeiramente superior à esperada, por ano. As 

tomografias localizadas nas outras duas unidades, HB I e HVFX, apresentam as taxas médias de 

desgaste de, aproximadamente, 150 % e 120%, respetivamente. Estes valores, analogamente aos 

equipamentos anteriores, demonstram a elevada utilização das máquinas associada à elevada 

atividade das unidades. 

Por último, os restantes cinco equipamentos possuem uma taxa média de desgaste baixa. Pela figura 

14 é possível verificar que as tomografias localizadas nas unidades CCB, HB RT, HCTV e HCP 
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compreendem taxas médias de desgaste inferior a 40%, por ano, significando que estes equipamentos 

podem durar, aproximadamente, o dobro do tempo esperado, pois a taxa de desgaste média anual é 

metade da prevista. Também dentro deste grupo, destaca-se a unidade HCP pela mais baixa taxa 

média de desgaste do grupo global, de 20%. Em relação á tomografia localizada no hospital HCC, esta 

possui uma taxa de desgaste média anual inferior ao esperado, mas superior aos restantes quatro 

equipamentos com a mesma classificação, de, aproximadamente, 80%. 

Em conclusão, duas tomografias possuem uma taxa de desgaste média anual muito elevada (HCD I e 

HB U), implicando diretamente alta criticidade; analogamente, as três tomografias das unidades HCIS, 

HB I e HVFX apresentam, por ano, uma taxa média de desgaste alta. Em relação às restantes 

tomografias, estas exibem, anualmente, uma taxa média de desgaste baixa. 

Devido à falta de dados sobre o equipamento de radioterapia de HCD (HCD RT), e adicionando que o 

tipo de exames realizados por este equipamento é equivalente aos da tomografia de radioterapia de 

HB, aproximou-se a taxa média de desgaste, por ano, entre estes dois equipamentos classificando esta 

como baixa para a tomografia localizada em HCD RT. 

Para finalizar a caracterização do conjunto de estudo, cruzaram-se dois a dois os resultados das três 

classificações realizadas anteriormente, formulando uma classificação multicritério. 

4.3.4. Classificação multicritério 

A tabela 17 resume, para todos os equipamentos, qual a classificação de cada critério. 

Tabela 17: Classificação de cada TC segundo os três critérios: NMC, idade e TD anual 

Unidade NMC Idade TD anual 

CCB Baixa Baixa Baixa 

HCC Alta Alta Baixa 

HCD I ------ Baixa Alta 

HCD RT Alta Alta Baixa 

HCIS Alta Alta Alta 

HCP Baixa Alta Baixa 

HCTV Baixa Alta Baixa 

HB I Alta Baixa Alta 

HB U Alta Baixa Alta 

HB RT Baixa Baixa Baixa 

HVFX Alta Baixa Alta 

 

A fim de entender melhor a relação entre os três critérios acima apresentados, construíram-se três 

matrizes de decisão, uma por cada cruzamento de dois critérios. Cada matriz é constituída por quatro 

níveis, de I até IV, sendo I o nível menos crítico e IV o mais crítico. Um equipamento classificado em 

nível I não é considerado crítico e, contrariamente, um equipamento classificado em nível IV é de 

extrema criticidade.  

Os limites entre cada quadrante das matrizes de decisão foram obtidos através da comparação entre 

os limites estabelecidos entre os graus elevado e baixo, de cada critério (ver tabelas 13, 14 e 16) e a 
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função de valor resultante do método da bisseção (apresentado e descrito mais à frente, na secção 

4.4.1). Após a comparação, observa-se que todos os valores limites previamente apresentados são 

sempre iguais aos do ponto equidistante dos dois extremos da função de valor (equivalente a 50 

pontos), nos respetivos critérios. Em conclusão, em duas diferentes situações, a equipa da Central de 

Negociação forneceu a mesma resposta, confirmando a veracidade dos valores para delineação dos 

quadrantes das matrizes de decisão. 

o Matriz decisão: NMC vs Idade 

Como primeira análise, cruzaram-se os dados da idade de cada equipamento com o número de 

manutenções corretivas do mesmo. Neste caso, o Grupo JMS voltou a escolher o critério NMC como o 

mais crítico, quando comparado com o critério idade, delineando o nível II com uma idade elevada e 

um baixo número de intervenções corretivas ao longo do tempo. Os limites estabelecidos entre os graus 

elevado e baixo, para o critério NMC é 6 e para o critério idade é 5, como explicado supra. Desta forma 

obteve-se a matriz representada na figura 15, onde: 

 Nível I: TC com idade inferior ou igual a cinco e NMC sofridas menor ou igual a seis; 

 Nível II: TC com idade superior a cinco e NMC sofridas menor ou igual a seis; 

 Nível III: TC com idade inferior ou igual a cinco e NMC sofridas superior a seis; 

 Nível IV: TC com idade superior a cinco e NMC sofridas superior a seis. 

Idade

Nº Manutenções 

Corretivas 

II IV

I III

 

Figura 15: Matriz de decisão com os critérios NMC e idade 

Aplicando a matriz da figura 15 aos dados da tabela 17, obteve-se a classificação de cada equipamento 

(ver tabela 18). 
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Tabela 18: Classificação de cada TC segundo os critérios idade e NMC 

Unidade Classificação 

HCC IV 

HCD RT IV 

HCIS IV 

HB I III 

HB U III 

HVFX III 

HCP II 

HCTV II 

CCB I 

HCD I I 

HB RT I 

 

HCC, HCD RT e HCIS são três hospitais dos cinco que possuem tomografias computorizadas com 

idade superior a 5 anos, como apresentado na tabela 17. Adicionalmente, todos estes equipamentos 

verificam um elevado número de manutenções corretivas, inserindo-se por isso no quadrante IV. Os 

restantes dois equipamentos (HCP e HCTV) com idade superior a 5 anos, como têm um número de 

intervenções corretivas inferior ou igual a seis (limite estabelecido), inserem-se no nível II (ver figura 

15). 

Em relação aos equipamentos com idade igual ou inferior a cinco anos, as tomografias CCB, HCD I e 

HB RT são classificadas com nível I, pelo baixo número de intervenções corretivas, tendo em 

consideração que a tomografia HCD I teve uma análise diferente das restantes. Como explicado 

anteriormente, no ponto 4.3.1, tendo este equipamento menos de um ano de vida útil, o número de 

manutenções corretivas sofridas é irrelevante. Deste modo, para aplicar um nível da matriz de decisão 

a este equipamento, considerou-se como baixo o número de manutenções corretivas aplicadas.  

Em suma, 55% dos equipamentos apresentam um elevado número de manutenções corretivas, 

independentemente da idade. 

o Matriz decisão: TD vs NMC 

Numa primeira análise cruzaram-se os critérios TD e o NMC de um dado equipamento. Com o intuito 

de formar os níveis II e III, questionou-se o Grupo JMS sobre qual o critério mais crítico, sendo a taxa 

de desgaste o selecionado. Deste modo, equipamentos com elevada TD e baixo NMC requerem um 

melhor cuidado face aos equipamentos com elevado NMC e baixa TD. Os limites estabelecidos entre 

os graus elevado e baixo são: TD igual a 100% e NMC igual a 6. Obteve-se então a matriz representada 

na figura 16, onde: 

 Nível I: TC com TD inferior ou igual a 100% e NMC sofridas inferior ou igual a seis; 

 Nível II: TC com TD inferior ou igual a 100% e NMC sofridas superior a seis; 

 Nível III: TC com TD superior a 100% e NMC sofridas inferior ou igual a seis; 

 Nível IV: TC com TD superior a 100% e NMC sofridas superior a seis. 
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Nº Manutenções 

Corretivas 

Taxa de Desgaste

II IV

I III

 

Figura 16: Matriz de decisão com os critérios TD anual e NMC 

Ao aplicar a matriz de decisão representada na figura 16 aos dados da tabela 17, classificou-se cada 

equipamento de acordo com os níveis de I a IV (tabela 19). 

Tabela 19: Classificação de cada TC segundo os critérios TD anual e NMC 

Unidade Classificação 

HCIS IV 

HB I IV 

HB U IV 

HVFX IV 

HCD I III 

HCC II 

HCD RT II 

CCB I 

HCP I 

HCTV I 

HB RT I 

 

Considerando um elevado número de manutenções corretivas, 45% das unidades que apresentam este 

critério localizam-se nos quadrantes III ou IV. Ao conjugar este critério com a taxa média de desgaste: 

(i) as tomografias HCIS, HB I, HB U e HVFX situam-se no nível IV, o mais crítico, devido à sua elevada 

taxa de desgaste e (ii) a tomografia HCD I situa-se no nível III, com uma baixa taxa de desgaste. Em 

relação ao último equipamento, este teve uma análise diferente das restantes, como explicado 

anteriormente no ponto 4.3.4.1. Assim, ao conjugar um número de intervenções corretivas baixo a uma 

taxa de desgaste média alta, este equipamento situa-se no quadrante III. 

Contrariamente, com um número de manutenções corretivas baixo, estão os restantes seis 

equipamentos: HCD RT, HCC, CCB, HCP, HCTV e HB RT. As últimas quatro tomografias, ao 

combinarem o critério anterior com uma baixa taxa de desgaste média anual, inserem-se no nível I na 

matriz de decisão. Em relação à tomografia HCD I e HCC, ao conjugar um número de intervenções 

corretivas elevado a uma taxa de desgaste média baixa, estes equipamentos situam-se no quadrante 

II. 

A tomografia HCD I, pelos motivos supra descritos não será tida em conta. Assim, generalizando para 

os restantes dez equipamentos, é possível conferir que a uma taxa de desgaste elevada vem associada 
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um elevado número de manutenções corretivas, e vice-versa. Esta ligação entre os dois critérios é 

direta, pois uma taxa de desgaste elevada do equipamento implica um desgaste acentuado das peças 

que o constituem, conduzindo ao aumento do número de falhas e consequente número de intervenções 

corretivas. 

o Matriz decisão: TD vs Idade 

Nesta terceira matriz de decisão utilizaram-se os critérios TD e idade dos equipamentos e, 

analogamente ao ponto anterior, interrogou-se o Grupo JMS sobre qual dos dois critérios o mais crítico, 

por forma a caracterizar o nível II e III. Neste caso, a taxa média de desgaste foi o escolhido, implicando 

que um equipamento com elevada TD e com uma idade baixa tem mais enfase que um equipamento 

com as classificações opostas (idade elevada e taxa média de desgaste baixa). Os limites 

estabelecidos entre os graus elevado e baixo são de 100% para a TD e de 5 anos para a idade, 

obtendo-se a matriz de decisão da figura 17, onde: 

 Nível I: TC com idade inferior ou igual a 5 anos e TD inferior ou igual a 100%; 

 Nível II: TC com idade superior a 5 anos e TD inferior ou igual a 100%; 

 Nível III: TC com idade inferior ou igual a 5 anos e TD superior a 100%; 

 Nível IV: TC com idade superior a 5 anos e TD superior a 100%. 

Taxa de Desgaste

Idade

II IV

I III

 

Figura 17: Matriz de decisão com os critérios TD anual e idade 

Ao aplicar esta matriz (figura 17) aos dados da tabela 17, classificou-se cada equipamento de acordo 

com os níveis de I a IV (tabela 20). 
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Tabela 20: Classificação de cada TC segundo os critérios TD anual e idade 

Unidade Classificação 

HCIS IV 

HCD I III 

HB I III 

HB U III 

HVFX III 

HCC II 

HCD RT II 

HCP II 

HCTV II 

CCB I 

HB RT I 

 

Nesta segunda análise apenas o equipamento HCIS foi classificado no quadrante nível IV, dado que 

ambos os critérios associados serem altos, ou seja, conjuga uma taxa média de desgaste elevada a 

uma idade de 10 anos. No nível III estão as TCs HCD I, HB I, HB U e HVFX, que possuem taxas 

desgaste superior ao limite estabelecido (100%) e são os mais novos do conjunto dos onze. Estas cinco 

tomografias são as mais críticas, com uma ênfase especial para o equipamento HCIS (nível IV). 

Inversamente, seis tomografias apresentam uma taxa de desgaste inferior a 100% (limite estabelecido) 

e, ao adicionar a este critério uma idade elevada, quatro tomografias encaixam no nível II (HCC, HCD 

RT, HCP e HCTV). As restantes duas tomografias exibem um nível I, relacionando uma taxa de 

desgaste baixa com uma idade igualmente baixa.  

Por fim, conclui-se que não há uma correlação entre a TD e a idade. Esta conclusão é retirada do facto 

de 73% dos equipamentos dentro desta análise apresentarem uma taxa média de desgaste elevada 

com uma idade baixa e o contrário, taxa média de desgaste baixa com uma idade elevada. Contudo, 

esta afirmação, não vem ao encontro do esperado, pois com o avançar dos anos, o desgaste do 

equipamento vai aumentando. Assim, neste caso específico, esta discrepância justifica-se por a taxa 

de desgaste de um equipamento ser um fator proveniente da atividade da unidade. 

4.4. Classificação Final 

Como já explicado anteriormente, cada matriz de decisão simboliza uma relação entre dois critérios, 

com o intuito de enquadrar um dado equipamento. Após a aplicação das matrizes de decisão a cada 

TC, obtiveram-se três níveis de classificação correspondentes a cada matriz. Estes níveis de 

classificação por si só são bastante elucidativos da criticidade do equipamento, aquando a relação de 

dois critérios. Todavia, quando se pretende conjugar os resultados obtidos das três matrizes, a resposta 

não é tão direta.  

Deste modo, por forma a calcular um valor global de desempenho, representativo da criticidade dos 

equipamentos, consideraram-se os resultados dos três critérios iniciais, NMC, taxa média de desgaste 

e idade, por cada equipamento, num só. Para tal, é necessário converter a performance de cada 

equipamento, por critério, para uma escala de valor, de acordo com o procedimento da figura 18. 
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1. 

Conversão das três 

performances para valor 2. 

Ponderação dos 

indicadores recorrendo ao 

método Swing Weighting
3. 

Cálculo da classificação 

final utilizando o modelo 

aditivo simples

4. 

Análise de sensibilidade 

para testar a robustez da 

análise

Figura 18: Procedimento adotado para a obtenção da classificação final 

4.4.1. Conversão de performance para valor 

Este procedimento tem por finalidade a quantificação das performances de cada equipamento, 

relativamente ao NMC, taxa de desgaste e idade. Para tal, inicialmente, aplica-se o método da bisseção 

aos três critérios e, numa segunda fase, compara-se as funções de valor com as matrizes de decisão, 

retirando as performances de cada tomografia.  

O método da bisseção tem por objetivo a construção de três funções de valor, uma por cada critério 

(NMC, TD e Idade), e seguiu a metodologia representada na figura 19, realizada com o auxílio do 

decisor. 

1. 
Definir os extremos da função de 

valor (V(x)), atribuindo 100 

pontos ao extremos superior e 0 

pontos ao extremo inferior

2. 
Identificar x, que tenha um valor 

V(x) equidistante do extremo 

superior (100 pontos) e do 

extremos inferior (0 pontos):

V(x)= 50 pontos
3. 

Repetir o ponto anterior para 

determinar os pontos intermédios 

entre cada dois pontos já definidos

Figura 19: Metodologia seguida pelo método da bisseção 

Escolheu-se o método da bisseção devido à facilidade com que os decisores manipulam dados 

numéricos e, adicionalmente, à sua consistência. 

Aplicando a metodologia da figura 19, obteve-se a função de valor para o critério NMC. Numa primeira 

parte, questionou-se o decisor sobre os extremos da função de valor. Idealmente, um equipamento não 

deveria sofrer nenhuma falha, mas na realidade, isto nunca se verifica. Deste modo, o decisor 

considerou como melhor caso se apenas ocorrerem falhas semestrais, ou seja, até duas falhas por 

ano, atribuindo 100 pontos a esta opção. Numa situação contrária, situa-se o pior caso possível, em 

que os equipamentos param em intervalos inferiores a mês e meio, equivalente a oito manutenções 

corretivas anuais. Desta forma: 

o V(≤ 2)= 100 pontos; 

o V(≥ 8) = 0 pontos. 
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Numa segunda fase, questionou-se o decisor com a seguinte pergunta: “ Qual o número de 

manutenções “X”, cuja diferença de valor entre um número de manutenções maior ou igual a 8 e “X” 

seja igual à diferença de valor entre o número de manutenções “X” e 2, ou seja, o número de 

manutenções “X” com um valor de 50 pontos”. O decisor respondeu seis manutenções corretivas: 

o V(≤ 2)= 100 pontos; 

o V(6) = 50 pontos; 

o V(≥ 8) = 0 pontos. 

O método da bisseção foi aplicado continuamente por forma a determinar os pontos intermédios entre 

cada dois pontos já existentes. O questionário é concluído apenas quando se atingir o nível de precisão 

desejado pelo decisor. O resultado da função de valor encontra-se na tabela 21. 

Tabela 21: Função de valor do NMC 

NMC 
Valor 

(pontos) 

8 0 

6 50 

5 75 

4 87.5 

2 100 

 

 

Figura 20: Gráfico da função de valor do NMC 

Pela figura 20 verifica-se que a função de valor apresenta três diferentes declives, que representam os 

diferentes impactos da variação do número de manutenções corretivas na economia do Grupo JMS. 

Deste modo, conclui-se que, por exemplo, passar de duas para quatro manutenções corretivas anuais 

têm menos impacto do que o equipamento sofrer entre cinco e seis intervenções corretivas. 

Este processo todo aplicou-se novamente aos restantes dois critérios: TD anual e idade do 

equipamento. As funções de valor e as respetivas representações gráficas encontram-se na tabela 22 

e figura 21, para a taxa de desgaste, e na tabela 23 e figura 22, para o critério idade. 
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Tabela 22: Função de valor da TD 

TD (%) 
Valor 

(pontos) 

300% 0 

125% 25 

100% 50 

75% 100 

 

 

Figura 21: Gráfico da função de valor da TD 

Através da figura 21 verifica-se que existem três declives distintos que, tal como no critério anterior, 

representam diferentes impactos. O declive mais acentuado encontra-se entre as taxas 75% e 100%, 

seguido pelo declive entre as taxas 100% e 125%. Por último, o declive menos acentuado abrange as 

taxas entre 125 % e 300%, que como são superiores ao esperado (100%), o impacto não aumenta tão 

severamente. Taxas de desgaste acima de 300% são consideradas extremamente negativas para 

Grupo JMS e, por isso, possuem 0 pontos. 

Tabela 23: Função de valor da Idade 

Idade 
(anos) 

Valor 
(pontos) 

15 0 

10 50 

7 75 

2 100 

 

Figura 22: Gráfico da função de valor da Idade 
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Em relação à função de valor da idade (ver figura 22), esta apresenta três níveis de impacto diferentes, 

que aumentam gradualmente ao longo da idade. O declive entre as idades 10 e 14 é o maior, devido 

ao grande impacto provocado pelo aumento da idade dos equipamentos, após os 10 anos (tempo 

médio de vida previsto). Um equipamento com mais de 14 anos é considerado obsoleto, tendo, por 

isso, 0 pontos. 

Por fim, na tabela A2 (em anexo) pode-se encontrar os resultados dos valores, para cada equipamento, 

por critério. Em relação ao critério NMC, como existem dados referentes a mais do que um ano, 

utilizaram-se os valores do último ano (2014). 

Após o cálculo das funções de valores, uma por cada critério, prossegue-se para a ponderação destes, 

com o intuito de conhecer o peso que cada critério representa para o decisor. No final, procede-se ao 

cálculo do valor global de desempenho para cada critério. 

4.4.2. Ponderação dos critérios 

Para a ponderação dos critérios será usado o método Swing Weighting. Os coeficientes de ponderação 

representam a importância relativa que os diferentes critérios possuem para o decisor. Adicionalmente, 

estes também refletem o contributo para o cálculo da pontuação global, tendo sempre em conta os 

pontos de vista fundamentais (PVF): NMC (PV1), Idade (PV2) e TD (PV3). Para tal, comparam-se as 

alternativas de referência, para cada ponto de vista, sendo as escolhidas para este caso pior vs melhor, 

correspondentes aos valores 0 e 100, respetivamente.  

O método de Swing Weighting compreende-se em três etapas realizadas com o auxílio do decisor (ver 

figura 23), com o objetivo final de calcular os coeficientes de ponderação. 

1. 

Ordenação dos coeficientes 

de ponderação dos pontos de 

vista 2. 

Quantificação dos 

coeficientes de ponderação 3. 

Normalização dos valores 

obtidos no ponto 2., de modo que 

a soma destes seja igual a 1

Figura 23: Diferentes etapas para o cálculo dos coeficientes de ponderação do método Swing Weighting 

Inicialmente, na primeira etapa solicitou-se ao decisor que considerasse todos os pontos de vista 

fundamentais do problema, representados por PV1, PV2 e PV3 nos seus piores níveis de desempenho. 

Seguidamente, questionou-se o decisor sobre o seguinte “Se fosse possível transitar do pior estado 

para o melhor num único ponto de vista, qual seria o ponto de vista que selecionaria para esta 

transição?”, que respondeu “PV3”. Como neste estudo são considerados três pontos de vista, repete-

se a mesma questão excluindo o ponto de vista já escolhido pelo decisor “ Excluindo o ponto de vista 

PV3 que já foi selecionado na questão anterior, qual o ponto de vista que selecionaria agora para 

transitar do pior para o melhor estado?”, cuja resposta foi “PV1”. Como já só fica a sobrar um ponto de 

vista, então não é necessário realizar outra questão, pois já se pode retirar a ordem de preferência dos 
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pontos de vista. Deste modo, conclui-se que o decisor prefere transitar do pior para o melhor nível no 

PV3, seguido do PV1 e, por último, PV2 (ver figura 24). 

2º 3º 1º

PV1

(NMC)

PV2 

(Idade)

PV3 

(TD)

Melhor

Pior

 2  2  75%

 8  15  300%

 

Figura 24: Ordenação dos pontos de vista: NMC, TD e Idade 

Assim, de acordo com o esquema da figura 24, se forem atribuídos 100 pontos aos melhores níveis e 

0 pontos aos piores níveis, em que kj representa o coeficiente de ponderação de cada ponto de vista j, 

obtém-se a seguinte equação (3): 

(100 − 0) × 𝑘3 > (100 − 0) × 𝑘1 > (100 − 0) × 𝑘2 > 0, 

equivalente a, 𝑘3 > 𝑘1 > 𝑘2 > 0 

 

(3) 

Seguidamente à ordenação dos coeficientes de ponderação, realizou-se a segunda etapa do método, 

que se baseia na quantificação dos valores a atribuir aos coeficientes. 

Nesta segunda etapa voltou-se a questionar o decisor “Em quanto é que quantificaria a transição do 

pior para o melhor nível no ponto de vista PV1, dado que foram atribuídos 100 pontos à transição do 

pior para o melhor nível no ponto de vista PV3?”, que respondeu “À transição do pior para o melhor 

nível no PV1 equivale a uma transição de 95 pontos.”. Analogamente à etapa um, este processo é 

repetido mais uma vez, em que o decisor compara a transição do pior para o melhor nível do PV2, 

tendo o PV3 em consideração. 

As equações (4) e (5) representam os pesos relativos de atratividade para o PV1 e PV2, 

respetivamente., tendo sempre como referência o PV3.  

𝑘1 =
95

100
 𝑘3 (4) 

𝑘2 =
25

100
 𝑘3 (5) 

Por último, na terceira etapa procedeu-se à normalização dos coeficientes de ponderação obtidos 

previamente na etapa anterior, de modo a que a soma destes seja igual a 1. Este passo é de extrema 

importância devido à harmonização necessária dos pesos numa determinada escala. Para o cálculo 

dos três coeficientes normalizados utilizou-se a equação (6): 

𝑘𝑗 =
𝑘𝑗

′

∑ 𝑘𝑗
′𝑛

𝑗=1

 , ∀ 𝑗 = 1,2,3, (6) 

onde: 
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o 𝑘𝑗
′ é o coeficiente de ponderação não normalizado, de um dado ponto de vista j (obtido na 

segunda etapa); 

o 𝑘𝑗 é o coeficiente de ponderação normalizado, de um dado ponto de vista j. 

Assim, ao aplicar a equação (6) aos diferentes coeficientes, obtiveram-se os pesos representados na 

tabela 24. 

Tabela 24: Coeficientes de ponderação não normalizados e normalizados dos três pontos de vista 

Ponto de vista 
Coeficiente de ponderação 

não normalizado (𝒌𝒋
′) 

Coeficiente de ponderação 

normalizado (𝒌𝒋) 

PV1 95 0,43 

PV2 25 0,11 

PV3 100 0,46 

 

Adicionando os pesos normalizados à performance convertida em valor (ver secção 4.3.5.1) e ao 

seguinte modelo aditivo, possibilitará o cálculo de uma performance global do critério, em valor. 

4.4.3. Cálculo do valor global de desempenho (VGD) 

Como referido anteriormente, recorreu-se ao modelo aditivo (descrito no capítulo 3) para a obtenção 

do valor global de desempenho (equação 7): 

𝑉𝐺𝐷(𝑎)  = ∑ 𝑘𝑗

𝑛

𝑗=1

× 𝑉𝑗(𝑎), ∀ 𝑗 = 1,2,3, (7) 

onde: 

o 𝑘𝑗  é o coeficiente de ponderação normalizado, de um dado ponto de vista j (calculado na etapa 

2); 

o 𝑉𝑗(𝑎) é a performance parcial da opção “a”, de um dando ponto de vista j (obtida na etapa 1). 

Em suma, o VGD é o resultado da combinação entre as três performances com os respetivos 

coeficientes de ponderação, para cada equipamento. O número resultante vai representar o grau de 

criticidade final das tomografias, que quanto maior, melhor o estado do equipamento. Adicionalmente, 

o VGD foi dividido em quatro níveis, de acordo com seus valores: 

o Nível I: 𝑉𝐺𝐷 ∈ [90; 100]; 

o Nível II: 𝑉𝐺𝐷 ∈ [75; 90[; 

o Nível III: 𝑉𝐺𝐷 ∈ [50; 75[; 

o Nível IV: 𝑉𝐺𝐷 ∈ [0; 50[. 

Adicionalmente, atribui-se a cada nível uma cor representativa da criticidade do equipamento: ao nível 

I (menor criticidade) atribui-se a cor verde; ao nível II a cor amarela; ao nível III a cor laranja; ao nível 

IV (maior criticidade) a cor vermelha. 

Deste modo, o valor global de desempenho apresenta-se como um critério direto possibilitando ao 

Grupo JMS uma resposta rápida acerca da situação dos seus equipamentos. A tabela 25 apresenta, 
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para cada tomografia, as performances associadas aos três critérios e o VGD correspondente, 

ordenada de acordo com a criticidade dos resultados. 

Tabela 25:Resultados obtidos para o VGD, para cada tomografia 

Unidade VGD Classificação 

HVFX 25.3 IV 

HB U 27.8 IV 

HB I 31.8 IV 

HCC 46.8 IV 

HCIS 48.4 IV 

HCD RT 52.1 III 

HCD I 61,2 III 

CCB 87.5 II 

HCP 90.8 I 

HCTV 91.8 I 

HB RT 96.2 I 
 

Globalmente, cinco tomografias computorizadas possuem uma classificação final IV, demonstrando a 

extrema criticidade destes equipamentos, que requerem extrema supervisão. Contudo, devido à 

classificação, a substituição do equipamento seria a ação mais adequada. Caso não seja esta a solução 

que o Grupo pretende adotar, aconselha-se uma supervisão continua, com a ideia de substituição 

sempre presente. 

Contrariamente, o índice de I também aparece em três TCs: HCP, HCTV e HB RT. Estes equipamentos 

não exibem qualquer perigo de falhas espontâneas prolongadas, não sendo necessário pensar em 

substitui-los. As tomografias HCP e HCTV apenas têm a idade como fator em risco. Contudo, não 

sendo este um critério relevante para o Grupo JMS, quando comparado com os restantes, estes 

equipamentos podem ser mantidos por mais algum tempo, até um dos outros fatores se realçar. A 

tomografia HB RT apresenta a melhor pontuação de todo o grupo, demonstrando que está em 

excelentes condições. 

A tomografia CCB é a única com índice II. Este resultado advém da sua idade ainda ser considerada 

recente e boa, nos parâmetros admitidos, e pela taxa média de desgaste se situar no extremo superior 

da função de valor, ou seja, tem o valor máximo neste critério (100 pontos). O critério com menor valor 

é o NMC, que implica a redução do VGD. Deste modo, este equipamento está muito próximo da 

fronteira entre o nível I e II, com um VGD de 87,5. Após se questionar a equipa sobre do futuro dos 

equipamentos neste nível, responderam que não são considerados críticos, apenas se situam na 

barreira entre os dois estados, só necessitando de manutenções preventivas para prevenir as falhas 

espontâneas. 

Por último, as duas tomografias localizadas na unidade HCD (HCD I e HCD RT) são as únicas com um 

VGD no nível III. Os critérios que estão em risco são diferentes para ambas, com a taxa de desgaste 

anual a ser bastante alta no equipamento HCD I e o número de manutenções corretivas a ultrapassar 

o extremo inferior na função de valor, no caso do HCD RT. Deste modo, apesar da idade recente de 
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ambas, com especial enfase no equipamento HCD I com um ano, já possuem um VGD a tender para 

o limite com o nível IV, concluindo a necessidade de supervisão destes equipamentos. Todavia, 

substituição dos equipamentos ainda não é uma opção a ter em consideração.  

Na próxima secção serão apresentadas análises de sensibilidade aos pesos, para testar a sua variação 

e consequente influência para o valor global de desempenho. 

4.4.4. Análise de sensibilidade 

A fim de testar a variação dos pesos de cada critério e sua influência no VGD, realizaram-se três 

análises de sensibilidade, cada uma correspondente à variação do peso de cada critério. Note-se que 

a alteração de apenas um peso implica que os restantes também variam, pois todos se encontram 

normalizados e a soma dos três não pode ser superior a 1. Na figura 25 é possível observar a relação 

entre o peso do critério taxa média de desgaste e o seu impacto no valor global de desempenho, para 

três equipamentos. Nas figuras 26 e 27, encontram-se as análises de sensibilidade da variação dos 

pesos do critério NMC e Idade, respetivamente. Escolheram-se os equipamentos das unidades HCP, 

HB I e HB U, pois cada um destes apresenta valores baixos num dos três critérios: idade, TD e NMC, 

respetivamente. 

 

Figura 25: Análise de sensibilidade à variação dos pesos do critério TD 

 

Figura 26: Análise de sensibilidade à variação dos pesos do critério NMC 
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Figura 27: Análise de sensibilidade à variação dos pesos do critério Idade 

Os resultados das três análises foram discutidos com o Grupo JMS, que confirmaram que os pesos 

atribuídos inicialmente (0.46 para o critério TD, 0,43 para o critério NMC e 0,11 para o critério Idade) 

descrevem o comportamento desejado. 

A partir das três análises de sensibilidade realizadas retira-se que o VGD não varia muito com a 

alteração dos pesos dos critérios TD e NMC. Pelas figuras 25 e 26 tem-se que na redondeza do valor 

escolhido de referência (assinalado com um retângulo), o VGD quase não se altera. Em relação ao 

critério Idade, uma variação do seu peso deste implica uma variação considerável do VGD sendo 

portanto muito importante definir adequadamente o critério idade.  

4.5. Conclusões do capítulo 

Neste capítulo fez-se a análise dos equipamentos de imagiologia do Grupo JMS e identificaram-se as 

suas principais caraterísticas a nível de manutenção. 

Devido ao elevado número de equipamentos existentes, foi necessário, numa primeira fase, proceder-

se a uma seleção do conjunto de estudo, através da conjugação de três análises diferentes: (i) análise 

ABC com critério custo de contrato de manutenção, (ii) análise ABC com critério idade do equipamento 

e (iii) análise de acordo com o número de peças de reposição. Após a aplicação destas três análises 

ao inventário de equipamentos de imagiologia, concluiu-se: 48% dos equipamentos de tomografia 

computorizada são de classe A, aquando a realização da primeira análise; 81% dos equipamentos de 

radiologia classificam-se como A de acordo com a segunda análise; e, por último, 3 valências 

(angiografia, radiologia e tomografia computorizada) possuem duas peças de reposição críticas, 

segundo a terceira análise. Após um estudo global, obteve-se a valência de tomografia computorizada 

como a mais crítica das cinco, sendo esta o alvo de estudo para as fases seguintes. 

Numa segunda fase procedeu-se ao estudo do conjunto de onze equipamentos, onde se classificou 

cada equipamento segundo três critérios. Como primeiro critério considerou-se o NMC, verificando-se 

que 55% dos equipamentos apresentaram um número de intervenções corretivas superior a 6 – valor 

estabelecido em discussão com os responsáveis do Grupo JMS como um valor de referência. Apesar 

de não ser demasiado elevada, esta percentagem ainda representa mais de metade dos equipamentos, 

demonstrando uma falta de gestão proactiva por parte do grupo JMS neste parâmetro. Como segundo 
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critério considerou-se a idade dos equipamentos, e concluiu-se que apenas 45% das TCs tem idade 

superior a 5 anos – valor estabelecido em discussão com os responsáveis do Grupo JMS como um 

valor de referência. Como último critério, foi utilizada a taxa de desgaste, sendo esta elevada (superior 

a 100% - valor estabelecido em discussão com os responsáveis do Grupo JMS) em 50% dos 

equipamentos, num total de 10 equipamentos (não existem dados relativamente à tomografia HCD RT) 

Por forma a melhor entender como estes critérios se interrelacionam, construíram-se três matrizes de 

decisão, em que cada uma conjuga dois critérios. Cada equipamento foi classificado nas três matrizes, 

selecionando-se o quadrante que melhor se adequa de acordo com os critérios, permitindo estabelecer 

algumas relações entre estes últimos como: (i) todos os equipamentos com uma elevada taxa de 

desgaste também possuem um elevado número de manutenções corretivas (excluindo o equipamento 

HCD I), e o contrário também se verifica (taxa de desgaste baixa associada a um número de 

manutenções corretivas baixo); (ii) verificou-se ainda que não há uma relação direta entre a taxa de 

desgaste e a idade do equipamento. O primeiro ponto veio confirmar o já esperado comportamento dos 

equipamentos, que quanto maior o desgaste e a utilização destes, maior o número de ocorrência de 

falhas. O último ponto, não suportou o que seria de esperar dado que não se verificou que o desgaste 

dos equipamentos aumenta com o avançar da idade. Esta discrepância justifica-se por, neste caso 

específico, a taxa de desgaste ser relacionada com a atividade da unidade e elevada utilização do 

equipamento, e não com a idade. 

Por último, relacionaram-se os três critérios com o intuito de obter um VGD para cada equipamento. A 

partir deste valor é então possível determinar qual a melhor gestão a aplicar a cada equipamento. Para 

tal foi necessário construir uma função de valor para cada critério, através do método da bisseção, de 

forma a gerar uma escala comum. De seguida, com o método Swing Weighting, os três critérios foram 

ponderados para, numa terceira fase, a partir do método aditivo retirar o valor global de desempenho, 

para cada equipamento, representativo da criticidade dos equipamentos. 

Em suma: 45 % dos equipamentos obteve um VGD inferior a 50, com a classificação IV; 18% teve uma 

classificação III (com valores compreendidos entre 50 e 75); apenas um equipamento (CCB) apresenta 

uma classificação de II; e os restantes 27% dos equipamentos são de nível I, com um VGD acima de 

90. Como a classificação IV é o grupo que engloba mais equipamentos, conclui-se que o Grupo JMS 

apresenta uma gestão mais reativa que proactiva.  

No capítulo seguinte irá explorar-se qual a melhor forma de gerir os equipamentos com base no valor 

do VGD. 

  



55 
 

5. Análise dos cenários a adotar 

Após a análise de dados e cálculo do valor global de desempenho (VGD), realizada no capítulo 4, faz-

se, no presente capítulo, a aplicação do VGD a dois diferentes cenários (i) manutenção; (ii) compra de 

equipamentos. Deste modo será possível concluir sobre qual a melhor opção, para cada equipamento 

relativamente à sua manutenção.  

A secção 5.1 explora o cenário da manutenção e é dividida em quatro partes: primeiro, será 

apresentada a manutenção como é atualmente praticada pelo Grupo JMS e a descrição dos respetivos 

contratos de manutenção; seguidamente, serão apresentados cinco exemplos, com as respetivas 

análises de projeto e conclusões; a seguir, será descrito o trade-off entre as manutenções corretivas e 

preventivas praticadas pelo Grupo JMS, bem como as conclusões e sugestões resultantes da análise 

elaborada; por último, serão apresentadas as propostas para a definição de contratos de manutenção. 

A secção 5.2 explora o cenário de compra dos equipamentos, apresentando-se uma árvore de decisão 

que permite avaliar o tipo de compra de um dado equipamento. Para finalizar, na secção 5.3 é 

apresentada uma breve conclusão. 

Todos os preços apresentados ao longo deste capítulo não incluem IVA. 

5.1. Descrição e caracterização de diferentes cenários: Manutenção 

Como descrito no capítulo 3, a manutenção é uma atividade muito importante em qualquer organização, 

pois é através desta que se podem criar as condições adequadas ao funcionamento dos equipamentos. 

Neste contexto, nesta secção estudam-se os contratos de manutenção existentes no Grupo JMS e, 

simultaneamente, combinam-se as características de cada equipamento por forma a propor o tipo de 

contrato mais adequado a um determinado equipamento. 

5.1.1. Descrição dos contratos  

Independentemente do fornecedor do equipamento, podem existir quatro tipos diferentes de contratos 

de manutenção dos equipamentos. A diferença está no que cada contrato incluí (ver tabela 26). 

Os contratos caracterizados na tabela 26 possuem um preço que varia entre equipamentos e tipo de 

fornecedores. Contudo, com o aumento do número de pontos a contemplar no contrato, maior o custo 

deste. Inversamente, quanto menor o número de pontos a incluir no contrato, menor é o custo 

associado, mas maior o risco assumido pela empresa. Este risco compreende a opção de caso ocorra 

alguma falha espontânea, a correção desta pode não estar incluída no contrato e, por isso, os custos 

terão de ser assumidos na totalidade pelo Grupo. Após algumas reuniões com as equipas dos 

departamentos de Manutenção e Central de Negociação concluiu-se que o Grupo JMS não pretende 

assumir riscos elevados, não abdicando portanto da manutenção corretiva completa. Deste modo, os 

dois primeiros contratos da tabela 26 (MP e MP+MC) serão excluídos do presente estudo considerando-

se apenas os últimos dois tipos de contrato: contrato parcial (sem componentes críticos) ou contrato 

completo (com componentes críticos). 
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Tabela 26: Descrição dos diferentes contratos de manutenção 

Tipo de Contrato Inclusão Exclusão 

Manutenção Preventiva 
(MP) 

 Manutenções preventivas 

 Manutenções corretivas 

 Deslocação e mão-de-obra 

 Peças de substituição 

 Componentes críticas 

Manutenção Preventiva + 
Manutenção Corretiva 

(MP + MC) 

 Manutenções preventivas 

 Manutenções corretivas 

 Deslocação e mão-de-obra 

 Manutenções corretivas de 
substituição de peças 

 Peças de substituição 

 Componentes críticas 

Contrato parcial 

 Manutenções preventivas 

 Todo o tipo de manutenções 
corretivas 

 Deslocação e mão-de-obra 

 Peças de substituição 

 Componentes críticos 

Contrato completo 

 Manutenções preventivas 

 Todo o tipo de manutenções 
corretivas 

 Deslocação e mão-de-obra 

 Peças de substituição 

 Componentes críticos 

-------- 

 

A fim de compreender melhor a relação custo-benefício entre estes dois tipos de contratos, 

seguidamente serão detalhados cinco exemplos, com análises de projeto. 

5.1.2. Metodologia para a previsão dos contratos a adotar 

Para o estudo do risco da escolha de contrato, e recorrendo à ferramenta Microsoft Excel, realizaram-

se diversas análises custo-benefício, onde se variou o número de componentes críticos adquiridos, 

dado esta ser a única diferença entre o contrato completo e parcial. Desta forma, é possível verificar 

qual o contrato de manutenção mais rentável e, caso haja uma mudança do contrato que seja benéfica 

ao longo do tempo considerado, qual o limiar do número de aquisições do componente crítico a 

considerar. 

Após consulta com os diversos fornecedores, chegou-se a um valor médio de contrato parcial, que 

depende do tipo de equipamento considerado. Adicionalmente, e sendo as ampolas o componente 

principal na gestão de manutenção dos equipamentos também se considerou um preço médio da 

aquisição das ampolas. Apesar de as ampolas serem diferentes dependendo do fornecedor e do tipo 

de equipamento, os preços não variam muito entre fornecedores. Desta forma, o preço de compra foi 

arredondado e considerado igual para todas as ampolas. Estes valores apresentam-se na tabela 27. 

Note-se que na tabela 27 tem-se apenas tomografias do tipo 16 e 64 cortes, pois são o único modelo 

de tomografia existente no parque do Grupo JMS. 
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Tabela 27: Preço dos contratos excluindo componentes críticas e preço das ampolas, para equipamentos TC do 
tipo 16 e 64 cortes 

Tipo de corte 
Preço do contrato parcial 

(€) 
Preço de compra de 

uma ampola (€) 

16 Cortes 33.000€ 50.000€ 

64 Cortes 50.000€ 90.000€ 

 

A metodologia adotada para o estudo dos contratos de manutenção envolve três fases. Primeiramente 

consideram-se os custos associados às diferentes componentes que se adquiriram para as tomografias 

em estudo nas diferentes unidades. Obtém-se assim um gráfico cumulativo dos custos para cada 

equipamento, como será apresentado mais à frente nesta secção. Esta análise considera os custos 

cumulativos desde o próximo ano (2016) até 2026, dado o tempo de vida útil de dez anos de uma 

tomografia. Em relação às ampolas, considerou-se que estas nunca duram mais de dez anos, sendo 

este o tempo máximo assumido para a substituição da TC. 

Abaixo serão apresentadas cinco análises referentes a cinco equipamentos, durante um intervalo de 

dez anos (de 2016 a 2026): HCC, HCIS, HCTV, HCP e CCB. Estes foram os cinco exemplos escolhidos, 

pois cada um apresenta uma característica diferente, representando os equipamentos da área no 

parque de equipamentos. Os dois primeiros casos possuem um grande historial, diferenciando-se 

apenas no tipo de TC (HCIS é uma tomografia do tipo 64 cortes). Contrariamente, os restantes três 

casos apresentam um historial mais curto de difícil previsão, já que o equipamento CCB nem possui 

historial. Em todos os exemplos serão realizadas análises de sensibilidade, variando o tempo de 

duração das ampolas e custo do contrato parcial para verificar como o VGD varia. Nesta análise apenas 

se altera o preço dos contratos parciais e não o preço de aquisição das ampolas, pois o Grupo JMS 

tem poder negocial sobre os contratos de manutenção podendo influenciar o preço final. 

5.1.2.1. Custos das Ampolas 

Na tabela 28 está representado o número de ampolas e respetivas datas de instalação e substituição 

para os cinco equipamentos escolhidos. 
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Tabela 28: Número de ampolas e respetivas datas de instalação e substituição e duração, para as tomografias 
das unidades HCC, HCIS, HCTV, HCP e CCB 

Equipamento Ampola Data instalação Data substituição Duração (anos) 

HCC 

Ampola 1 07/2008 03/2010 1,7 

Ampola 2 03/2010 01/2011 0,75 

Ampola 3 01/2011 09/2012 1,7 

Ampola 4 09/2012 11/2014 2,17 

Ampola 5 11/2014 -------- ------- 

HCIS 

Ampola 1 11/2005 12/2006 1,08 

Ampola 2 12/2006 09/2007 0,75 

Ampola 3 09/2007 08/2009 1,92 

Ampola 4 08/2009 02/2010 0,5 

Ampola 5 02/2010 11/2010 0,75 

Ampola 6 11/2010 09/2011 0,83 

Ampola 7 09/2011 11/2012 1,17 

Ampola 8 11/2012 05/2013 0,5 

Ampola 9 05/2013 -------- ------- 

HCTV 
Ampola 1 02/2008 03/2012 4,08 

Ampola 2 03/2012 -------- -------- 

HCP 
Ampola 1 2007 2014 7 

Ampola 2 2014 -------- -------- 

CCB Ampola 1 07/2010 -------- -------- 

 

Por forma a entender o que levou à substituição das ampolas, questionou-se o Grupo JMS e os 

fornecedores de cada equipamento sobre este assunto. A resposta obtida foi que este tema ainda está 

a ser estudado, não existindo, até à data, uma razão concreta para as ampolas apresentarem durações 

diferentes. Deste modo, numa primeira fase, pensou-se que esta variação se deveria ao facto de as 

ampolas terem atingido o tempo máximo de exposição à radiação, ou o número de rotações. Contudo, 

após análise dos dados tal não se verificou, pois existem ampolas que foram expostas à radiação o 

dobro do tempo previsto, por ano, e outras que nem estiveram exposta metade do tempo previsto. 

Tentou-se analisar o número de exames que cada ampola realizou mas nem todos os equipamentos 

possuíam estes dados. Por último, após discussão sobre este tema com o Grupo JMS, decidiu-se 

considerar o tempo médio de duração das ampolas, em anos, para definir de forma geral o tempo de 

duração das ampolas para cada equipamento. Considerando o caso da TC na unidade HCC, com 

exceção da ampola 2, três ampolas duraram, aproximadamente, dois anos (ver tabela 28). Assim, numa 

primeira análise aplicou-se um período de substituição da ampola de dois anos, no intervalo 

considerado de dez anos. Deste modo, se a ampola 5 foi adquirida em 2014, então estima-se que a 

próxima ampola será comprada em 2016, e por aí em diante (figura 28). 

Em relação ao equipamento HCIS, pela tabela 28 extrai-se que as ampolas apresentam, em média, 

uma duração de apenas um ano. Contudo, como três das oito ampolas apresentam um tempo de 

duração superior a um ano e como a ampola 9 apresenta desde já uma duração superior a 2 anos (e 

ainda continua ativa), o período médio de duração utilizado na análise será de dois anos. 
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No caso da tomografia HCTV, como já referido supra, o historial de troca de ampolas é curto, existindo 

apenas um caso conhecido (ampola 1). Assim, na primeira análise de projeto deste equipamento 

utilizou-se um período de substituição da ampola de quatro anos, a mesma duração da ampola do único 

histórico disponível. Analogamente ao exemplo anterior, a TC HCP possui apenas um caso de troca de 

ampolas. Apesar do historial ser curto, utilizou-se a duração da ampola 1 (sete anos) como o período 

de substituição na análise de projeto deste equipamento. 

O caso do equipamento da unidade CCB é o mais difícil de prever e estudar, pois não há qualquer 

histórico acerca da durabilidade das ampolas. Assim, realizaram-se diversas análises de sensibilidade, 

variando os fatores. 

De seguida, serão apresentadas em detalhe as análises de sensibilidade realizadas aos cinco 

equipamentos escolhidos. O estudo dos restantes equipamentos pode ser consultado no anexo III, 

desde a figura A1 até à figura A13. 

5.1.2.2. Custos base 

Por forma a entender qual a rentabilidade atual dos contratos de manutenção consideraram-se como 

base os do contrato completo acordado em 2015, e do contrato parcial bem como os custos das 

ampolas, apresentados na tabela 27. 

Assim todas as tomografias, com exceção da tomografia no HCIS, são do tipo 16 cortes possuindo o 

preço de 33.000€ para o contrato parcial e 50.000€ para a aquisição de uma nova ampola. No caso da 

tomografia no HCIS que é de 64 cortes, o contrato parcial terá um custo de 50.000€ e a ampola deste 

equipamento custa 90.000€. Os intervalos entre a compra das ampolas foi definido pelo tempo de 

duração médio das ampolas, para cada equipamento, como já explicado para a TC da unidade HCC. 

Assim na evolução cumulativa dos custos representado nas figuras abaixo considerou-se um período 

de duração das ampolas de dois anos para HCC e HCIS (figura 28 e 29), de quatro anos para HCTV 

(figura 30), sete anos para HCP (figura 31) e cinco anos para CCB (figura 32). 

 

Figura 28: Evolução da cumulativa dos custos dos contratos completo (44.000€) e parcial (33.000€), e período de 
substituição da ampola de dois anos, para a TC HCC 

€-

€100 000 

€200 000 

€300 000 

€400 000 

€500 000 

€600 000 

€700 000 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026C
u
m

u
la

ti
v
o
 c

u
s
to

s
 d

o
 c

o
n
tr

a
to

 (
€
) 

Anos

Contrato completo

Contrato parcial

Compra ampola



60 
 

 

Figura 29: Evolução da cumulativa dos custos dos contratos completo (72.200€) e parcial (50.000€), e período de 
substituição da ampola de dois anos, para a TC HCIS 

 

Figura 30: Evolução da cumulativa dos custos dos contratos completo (40.000€) e parcial (33.000€), e período de 
substituição da ampola de quatro anos, para a TC HCTV 

 

Figura 31: Evolução da cumulativa dos custos dos contratos completo (45.000€) e parcial (33.000€), e período de 
substituição da ampola de sete anos, para a TC HCP 
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Figura 32: Evolução da cumulativa dos custos dos contratos completo (44.400€) e parcial (33.000€), e período de 
substituição da ampola de cinco anos, para a TC CCB 

As análises representadas nas figuras 28, 29 e 30, que exemplificam o comportamento da evolução 

dos custos para os equipamentos HCC, HCIS e HCTV, respetivamente, sugerem que os custos 

associados ao contrato completo serão sempre inferiores aos custos do contrato parcial juntamente 

com a compra das ampolas de dois em dois anos, ou de quatro em quatro anos para o equipamento 

HCTV. Deste modo, o contrato completo aparece como mais rentável ao longo dos anos e, pelo 

comportamento de ambas as curvas cumulativas, a diferença entre custos irá continuamente e 

proporcionalmente aumentando ao longo do tempo, com o contrato completo a ser sempre o que possui 

menores custos associados. 

No caso dos restantes dois equipamentos, HCP e CCB, figuras 31 e 32, respetivamente, retira-se que 

a aplicação do contrato parcial a estes equipamentos é sempre mais benéfica, com a rentabilidade a 

aumentar sempre ao longo do período adotado (dez anos). Isto é, a diferença entre o cumulativo dos 

custos para ambos os contratos vai aumentando gradualmente, com o contrato parcial sempre a 

verificar menores valores. Por forma a confirmar estas conclusões, questionou-se a equipa da Central 

de Negociação acerca desta previsão, que validou os resultados apresentados. Acresce que estas 

unidades tem baixa atividade, em comparação com as restantes, e, por isso, as ampolas tendem a 

durar mais do que o previsto (3 anos). No caso específico da tomografia localizada no CCB, se a ampola 

tiver de ser substituída num período inferior a cinco anos, o contrato completo terá uma cumulativa de 

custos associada menor que o parcial. Contudo, tal como referido anteriormente, como a atividade da 

unidade não é elevada, não se espera que a ampola tenha de ser substituída de acordo com esta 

periodicidade, facto confirmado pela equipa da Central de Negociação. 

Contudo, como já referido, devido ao pouco ou nenhum historial destes equipamentos, sentiu-se 

necessidade de proceder a uma análise sobre a variação da duração das ampolas para verificar quando 

a aplicação do contrato completo se torna mais rentável. Esta análise também se realizou para o HCC, 

HCIS e HCTV a fim de identificar quando o uso de um contrato parcial começa a ser mais rentável. 

Considerou-se ainda para estes dois equipamentos a variação do período de compra das ampolas e 

variando o custo do contrato parcial. 
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5.1.2.3. Variação do período de duração das ampolas 

Na presente situação, mantiveram-se os preços dos dois contratos de manutenção, alterando-se 

apenas o período de duração das ampolas. Testaram-se diferentes valores mas apenas se reportam 

nos gráficos abaixo os valores que levaram a que a situação observada na análise do custo base 

(secção anterior) se inverte.  

 

Figura 33: Evolução da cumulativa dos custos dos contratos completo (44.000€) e parcial (33.000€), e período de 
substituição da ampola de cinco anos, para a TC HCC 

 

Figura 34: Evolução da cumulativa dos custos dos contratos completo (72.200€) e parcial (50.000€), e período de 
substituição da ampola de cinco anos, para a TC HCIS 

 

Figura 35: Evolução da cumulativa dos custos dos contratos completo (40.000€) e parcial (33.000€), e período de 
substituição da ampola de nove anos, para a TC HCTV 
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Figura 36: Evolução da cumulativa dos custos dos contratos completo (45.000€) e parcial (33.000€), e período de 
substituição da ampola de três anos, para a TC HCP 

 

Figura 37: Evolução da cumulativa dos custos dos contratos completo (44.400€) e parcial (33.000€), e período de 
substituição da ampola de seis anos, para a TC CCB 

Nas figuras 33, 34 e 35 estão representadas as novas curvas cumulativas para as TCs HCC, HCIS e 

HCTV, em que a duração das ampolas é agora de cinco anos para os dois primeiros equipamentos e 

nove anos para o terceiro. Com estas alterações é possível verificar que a utilização do contrato parcial 

se tornou a mais rentável. Também se retira que o cumulativo dos gastos com o contrato parcial 

começam a diminuir com os anos, aumentando apenas nos anos de aquisição das ampolas, em que 

os custos são, aproximadamente, iguais aos do contrato completo. Adicionalmente, também se prevê 

que a diferença entre os valores cumulativos aumente gradualmente com os anos. 

Todavia tendo em conta que as duas primeiras unidades (HCC e HCIS) apresentam uma elevada 

atividade, não se espera que uma ampola dure os cinco anos definidos. Esta conclusão foi confirmada 

pela equipa da Central de Negociação que refiou que tal situação apresenta um elevado risco associado 

a uma baixa rentabilidade. 

Em relação à tomografia do HCTV, nove anos é um período de tempo demasiado elevado para a 

duração das ampolas. Também esta conclusão foi validada pela equipa da Central de Negociação que 

confirmou que o risco é demasiado elevado para uma rentabilidade tão baixa. 
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No caso das tomografias HCP e CCB a análise de custos base mostrou que o contrato parcial era a 

melhor opção. Todavia pelas figuras 36 e 37 o contrato completo apresenta menores custos para a 

empresa, valores estes associados a uma duração das ampolas de três anos para o HCP e seis anos 

para CCB. Através do gráfico da tomografia CCB (ver figura 37) verifica-se que o contrato parcial 

começa por ter mais custos associados, que diminuem ao longo dos anos e voltam a aumentar aquando 

a compra da ampola. No primeiro período (de 2016 a 2022), foram precisos quatro anos para o contrato 

parcial se tornar mais rentável, em 7.000€, e no segundo período só foram precisos 3 anos. Por esta 

relação retira-se que irá demorar mais dois períodos (12 anos) até o contrato parcial ser totalmente 

mais rentável. Pelo gráfico do equipamento HCP, observa-se a situação contrária, em que com um 

período de três anos de duração das ampolas, a curva cumulativa dos custos do contrato parcial vai-

se afastando gradualmente da curva representativa do contrato completo.  

5.1.2.4. Variação do custo do contrato parcial 

Tal como foi referido acima no caso dos equipamentos do HCC, HCIS e HCTV alterou-se o preço do 

contrato parcial, mantendo-se o período de duração das ampolas. Tal como nas secções anteriores, as 

figuras 38, 39 e 40 apresentam a evolução cumulativa dos custos de contrato que levam a uma 

alteração face à análise de base.  

 

Figura 38: Evolução da cumulativa dos custos dos contratos completo (44.000€) e parcial (15.000€), e período de 
substituição da ampola de dois anos, para a TC HCC 

 

Figura 39: Evolução da cumulativa dos custos dos contratos completo (72.200€) e parcial (26.000€), e período de 
substituição da ampola de dois anos, para a TC HCIS 

€-

€100 000 

€200 000 

€300 000 

€400 000 

€500 000 

€600 000 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

C
u
m

u
la

ti
v
a
 c

u
s
to

s
 d

o
 c

o
n
tr

a
to

 (
€
) 

Anos

Contrato completo

Contrato parcial

Compra ampola

€-

€100 000 

€200 000 

€300 000 

€400 000 

€500 000 

€600 000 

€700 000 

€800 000 

€900 000 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

C
u
m

u
la

ti
v
a
 c

u
s
to

s
 d

o
 c

o
n
tr

a
to

 
(€

)

Anos

Contrato completo

Contrato parcial

Compra ampola



65 
 

 

Figura 40: Evolução da cumulativa dos custos dos contratos completo (44.000€) e parcial (23.000€), e período de 
substituição da ampola de dois anos, para a TC HCTV 

Os casos limites dos custos dos contratos parciais obtidos, após um extenso estudo, foram de 15.000€ 

para a TC em HCC, 26.000€ para a TC em HCIS e 23.000€ para a TC em HCTV. Estes foram os 

resultados dos custos que o contrato parcial tem de tomar de modo a, ao longo do tempo, se tornar 

mais rentável face ao contrato completo. 

Para a tomografia HCC, o Grupo JMS concordou com a alteração do preço do contrato, mas mesmo 

assim afirmou ser complicado descer o preço do contrato em mais de 50% num só ano. Adicionalmente, 

a diferença entre a cumulativa dos custos para ambos os contratos é insignificativa em comparação 

com o risco associado à adoção de um contrato parcial. 

No caso do HCIS, o valor do contrato parcial de manutenção a que se chegou (26.000€) é muito menor 

que o preço base para um contrato sem ampolas de 16 cortes (ver tabela 27). Dada a característica de 

64 cortes desta TC em questão, este preço nunca poderá ser acordado. Adicionalmente, a rentabilidade 

por período é de 2.400€, o que é um valor bastante pequeno, e ao balancear com o risco associado a 

um contrato parcial, a equipa da Central de Negociação continua a preferir adotar o contrato completo. 

A Central de Negociação afirmou que 23.000€ é um valor aceitável para acordar com os fornecedores, 

como o novo preço do contrato parcial de manutenção, para a tomografia da unidade HCTV. Contudo, 

este caso específico tem como desvantagem o facto de ser rentável apenas a longo prazo, ou seja, a 

rentabilidade vai aumentando sempre um valor fixo entre os períodos de aquisição das ampolas em 

18.000€. 

Apesar do estudo dos custos contra riscos ser uma análise importante para a adoção de uma gestão 

proactiva, as manutenções preventivas são um ponto fulcral neste tipo de gestão. Deste modo, a 

análise das manutenções preventivas aplicadas pelo Grupo JMS aos seus equipamentos é importante 

para determinar o tipo de gestão que está utilizar. 

5.1.3. Trade off entre manutenção corretiva e preventiva 

Como descrito no início deste capítulo, os contratos de manutenção, quer completo quer parcial, 

incluem sempre manutenções preventivas. Este tipo de intervenção é a ação mais importante que se 

pode adotar num equipamento, pois tem por objetivo prevenir todo o tipo de falhas e desgaste, 
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aumentando o tempo médio de vida do equipamento. Adicionalmente, se o equipamento estiver sujeito 

a mais falhas, então terá um maior número de paragens, facto que terá um impacto direto na 

rentabilidade da empresa. Assim, a manutenção preventiva é o ponto-chave de uma gestão proactiva 

dos equipamentos.  

Neste contexto, é de extrema relevância entender como se faz a manutenção preventiva dos 

equipamentos do Grupo JMS, e se o número deste tipo de intervenções, por ano, é suficiente para 

garantir o bom estado físico dos equipamentos. Na figura 41 é possível encontrar o número de 

manutenções preventivas para as tomografias, nos anos de 2013 e 2014, por unidade. Devido à 

limitação dos dados, e como estes provém dos fornecedores e não da equipa da Central de 

Negociação, só foi possível ter acesso a dois anos (2013 e 2014). 

O número manutenções preventivas é o aprovado pelas entidades competentes nesta matéria (neste 

caso os fornecedores), para cada equipamento. Os equipamentos da General Electric (GE) possuem 

sempre quatro manutenções preventivas, por ano, pois este é o valor aprovado previamente pelo 

fornecedor; a marca Toshiba propõe, analogamente ao anterior, quatro manutenções preventivas por 

ano; em relação às marcas Philips e Siemens, o número de intervenções preventivas pode variar, sendo 

acordado com o cliente aquando a discussão dos contratos de manutenção. Também há que ter em 

consideração que, apesar de a prevenção de falhas implicar diretamente a rentabilidade do negócio, 

quanto maior o número de ações preventivas acordado entre as entidades, maior o preço do contrato 

de manutenção associado. Deste modo, é necessário balancear sempre estes dois pontos, por forma 

a alcançar um valor intermédio rentável para ambos os lados. 

 

Figura 41: Número de manutenções preventivas para todas as tomografias, nos anos de 2013 e 2014 

O equipamento HCD I, como explicado no capítulo anterior, não será considerado neste estudo que 

envolve manutenções, devido ao seu curto tempo de vida.  

Pela análise da figura 14, no caso da tomografia HB RT, é necessário realçar o número de manutenções 

preventivas elevado, sendo igual a 7 no ano de 2014. Este equipamento possui o maior número de 

ações preventivas e o menor número de ações corretivas (ver secção 4.3.1), no global dos dois anos 

(2013 e 2014). No caso deste equipamento tem-se que o aumento de intervenções preventivas leva a 

uma diminuição do número de falhas. 
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Relativamente ao equipamento localizado na unidade HVFX, tem-se um caso oposto, já que apresenta 

o menor número de manutenções preventivas anual (duas), associado a um elevado número de 

manutenções corretivas e a uma elevada taxa de desgaste (secção 4.3.1 e 4.3.3, respetivamente). 

Conjugando os três fatores, conclui-se que duas manutenções corretivas anuais é pouco para a 

atividade este equipamento, originando um elevado número de falhas e desgaste. Adicionalmente, este 

equipamento possui o menor preço do contrato de manutenção (35.833€), contudo, como já foi referido, 

o baixo custo do contrato poderá não compensar as perdas advindas da paragem da máquina. Deste 

modo, foi aconselhado ao Grupo JMS o aumento do número de intervenções corretivas para, pelo 

menos, o dobro (quatro), com o intuito de diminuir o tempo de paragem da máquina e, 

consequentemente diminuir os custos associados a estas pausas.  

Em relação aos restantes equipamentos, verifica-se para todos uma média de quatro manutenções 

preventivas ao ano (ver figura 41), e, pela secção 4.3.1, o global do número de manutenções corretivas 

não é uniforme, sendo difícil retirar uma conclusão direta. Uma possível conclusão retirada é que dos 

restantes oito equipamentos, 63% dos equipamentos, aproximadamente, verificou um número de 

manutenções corretivas superior ao limite estabelecido (seis anuais), sustentando o pressuposto de 

uma gestão reativa por parte do Grupo JMS. Deste modo, sugeriu-se à equipa de Manutenção que nos 

próximos contratos aumentem o número de intervenções preventivas para 5, pelo menos nos 

equipamentos que apresentam tanto um número de falhas como a taxa de desgaste elevados, 

adotando desta forma uma gestão mais proactiva do parque de equipamentos.  

5.1.4. Equipamento versus Contrato de Manutenção 

Pelas análises anteriores com o VGD, calculado no capítulo anterior, pode-se concluir sobre qual o tipo 

de contrato será mais adequado a cada equipamento, e respetivas características. As sugestões 

encontram-se na tabela 29.  
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Tabela 29: Valor do VGD e respetivo nível de criticidade, e proposta do tipo de contrato para as onze tomografias 

Equipamento 
Valor 
VGD 

Nível 
VGD 

Tipo de Contrato 

CCB 87,5 II Parcial 

HCC 46,8 IV Completo 

HCD I 61,2 III Completo 

HCD RT 52,1 III -------- 

HCIS 48,4 IV Completo 

HCP 90,8 I Parcial 

HCTV 91,8 I 

Completo: 
(se preço contrato parcial > 23.000€) 

Parcial: 
(se preço contrato parcial ≤ 23.000€) 

HB I 31,8 IV Completo 

HB U 27,8 IV Completo 

HB RT 96,2 I Parcial 

HVFX 25,3 IV 

Completo: 
(se preço contrato parcial > 24.000€) 

Parcial: 
(se preço contrato parcial ≤ 24.000€) 

 

Em relação ao equipamento HCD RT, como não foi possível conseguir os dados referentes às ampolas, 

não se realizou a análise deste. Sendo o tipo de exames desta tomografia igual aos exames da HB RT, 

pode-se proceder a uma aproximação do tipo e preço de contrato, contudo esta não é exata. Deste 

modo, em conjunto com a equipa da Central de Negociação, conclui-se que o procedimento correto é 

não fazer quaisquer tipos de pressupostos. Como consequência, na tabela 29 não é sugerido o tipo de 

contrato de manutenção para este equipamento.  

Relembrando o resultado do VGD apresentado no capítulo anterior, quando maior o valor do VGD 

melhor o estado físico do equipamento. Adicionalmente, dividiu-se este valor em quatro níveis, sendo 

o nível I correspondente a equipamentos em excelentes estado físico e ao nível IV correspondem os 

equipamentos com valor de VGD abaixo de 50, representando o seu mau estado físico. 

Considerando as tomografias situadas nas unidades HCC, HCIS, HB I e HB U, pela tabela 4 retira-se 

que o VGD destes equipamentos pertence ao nível IV, implicando que estes quatro equipamentos 

apresentam um estado de elevada criticidade e necessitam de uma contínua supervisão. Deste modo, 

ao conjugar este valor com os resultados da análise de custo, conclui-se que o contrato de manutenção 

completo é o mais indicado, por forma a reduzir os custos associados aos elevados riscos destes 

equipamentos. 

Exceto o equipamento HCD RT, a tomografia HCD I é a única que apresenta um VGD no nível III. Esta 

classificação advém apenas da elevada taxa de desgaste a que o equipamento foi sujeito, pois este 

possui uma idade relativamente recente (um ano de vida) e o número de manutenções corretivas não 

foi considerado (devido à idade, como explicado no capítulo anterior). Ao conjugar estes três critérios, 

sendo a taxa de desgaste o ponto de vista com mais influência no resultado final e as intervenções 

corretivas estarem incluídas em ambos os contratos (completo e parcial), então, aquando uma 
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indecisão, a taxa de desgaste é o critério a ter em consideração. Deste modo, sugere-se a adoção de 

um contrato de manutenção completo. 

A tomografia do hospital HCTV é um caso diferente dos anteriores, pois o seu valor global de 

desempenho situa-se no nível I (ver tabela 29), sendo este o nível menos crítico, sugerindo uma boa 

preservação do equipamento. Por esta razão questionou-se o Grupo JMS acerca da sua opinião neste 

caso específico, referindo que como o equipamento se situa no nível menos crítico, a adoção de um 

contrato parcial é uma sugestão bastante plausível, caso o preço acordado com o fornecedor for menor 

a 23.000€. 

Por forma a escolher o melhor cenário para a tomografia do HCP, utilizou-se o valor global de 

desempenho, calculado anteriormente, tendo uma classificação I. Este nível de desempenho é 

característico dos equipamentos não críticos. Assim, conjugando a boa performance dos três critérios 

que este equipamento apresenta à análise de custos anterior, o contrato parcial será o mais adequado, 

tendo em vista a redução dos custos a um baixo risco associado. 

O VGD da tomografia da unidade CCB, pela tabela 29, engloba-se no nível II. Tal deve-se, 

principalmente ao critério NMC, que foi igual a 5 no ano de 2014. Em contrapartida, a taxa de desgaste 

apresenta a pontuação máxima na função de valores. Conjugando estes dois pontos com uma idade 

recente, foi sugerido ao Grupo JMS a adoção de um contrato parcial, pois a taxa de desgaste é o critério 

a ter em consideração aquando uma indecisão, já que as intervenções corretivas estão incluídas em 

ambos os contratos (completo e parcial). Por modo a diminuir o risco associado, a diminuição do preço 

do contrato parcial seria algo a discutir com os fornecedores, pois como o equipamento não apresenta 

uma taxa de desgaste elevada e o número de manutenções corretivas não é muito elevado, o preço do 

contrato pode ser escalável. 

As tomografias HB RT e HVFX apresentam o mesmo problema do equipamento anterior (CCB), em 

que não apresentam historial de substituição de ampolas. Contudo sendo VGD do primeiro 

equipamento (HB RT) de nível I, então este equipamento é caracterizado como não crítico. Assim, um 

contrato parcial será a melhor opção, tendo em conta o risco versus custos. Em relação à tomografia 

da unidade HVFX, apesar de a ampola possuir um extenso período de vida, conjugando a não 

existência de historial como um VGD de nível IV (estado mais crítico), a escolha do tipo de contrato 

torna-se complicada devido aos elevados riscos associados. Neste caso, aconselha-se o Grupo JMS a 

discutir os preços dos contratos de manutenção com o fornecedor e, caso o preço acordado com o 

fornecedor for menor a 24.000€, então um contrato parcial será o mais rentável. Todavia, alerta-se para 

a instabilidade deste equipamento e o seu elevado risco na compra das ampolas. 

Caso a renovação do contrato de manutenção, apresentados ao longo desta secção 5.1, não seja já 

algo a ter em consideração, então surge a hipótese da compra de um novo equipamento. 

5.2. Descrição e caracterização de diferentes cenários: Compra 

A compra de um equipamento é neste caso um caso extremo pois requer um elevado investimento. 

Para tomar tal decisão importa pois estudar bem os prós e os contras do equipamento que tem de ser 

substituído, por forma a prever a necessidade e o comportamento do novo. Deste modo, recorrendo 
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aos critérios previamente apresentados no capítulo anterior (secção 4.3), e de acordo com as 

necessidades e experiência da equipa da Central de Negociação, definiu-se uma árvore de decisão, 

com o objetivo de determinar a ação mais correta a tomar. 

Para a definição desta árvore de decisão realizou-se um conjunto de reuniões com a equipa do Grupo 

JMS responsável por estas decisões a fim de definir os critérios considerados. Constatou-se que o 

critério idade não é um fator que implica a compra direta de um equipamento, ou seja, os equipamentos 

podem ser substituídos, independentemente da idade que possuem, e, por isso, não consta na árvore 

de decisão. Já fatores como o desgaste do equipamento, número de falhas, necessidade de inovação 

tecnológica e oportunidade de compra são caraterísticas que o Grupo JMS tem sempre em 

consideração para a aquisição de um equipamento, sendo pois estes os fatores utilizados para a 

construção da árvore de decisão. 

Como apresentado no capítulo anterior (secção 4.4.2), a taxa média de desgaste é o critério mais 

importante para a caracterização de um equipamento e, por isso, é o primeiro critério a considerar na 

árvore de decisão, seguido pelo NMC.  

A árvore de decisão que se encontra esquematizada na figura 42, antes de analisar qualquer critério 

ou estado do equipamento, traduz a preocupação do Grupo JMS sobre a necessidade ou não de 

introduzir inovação. Atualmente existem diversos tipos de tomografias, que diferem, principalmente, no 

número de cortes que aplicam às imagens como 16 cortes, 64 cortes ou 320 cortes. Para além destes 

três tipos, existem muitos mais, mas estes são os standards de mercado. Deste modo, quando uma 

tecnologia inovadora aparece no mercado, e se torna um standard, é praticamente obrigatório possuir 

tal equipamento. Esta lógica é sempre seguida no setor da saúde, pois os pacientes que procuram um 

hospital privado tendem a procurar o hospital com a tecnologia mais avançada. Assim, por forma a 

competir, ou mesmo se destacar, das empresas concorrentes, o Grupo JMS pretende estar sempre de 

acordo com as inovações, adquirindo, quando possível, as tecnologias de ponta. É neste sentido, que 

a decisão de “Necessidade de inovação tecnológica?” está sempre no todo de qualquer escolha e, por 

isso, no topo da árvore de decisão.  

A árvore de decisão (figura 42) considera então três alternativas que descrevem as opções por parte 

do Grupo JMS: compra de equipamento novo, compra equipamento recondicionado ou upgrade do 

equipamento. A compra de um equipamento pode ser uma ação reativa, caso tenha ocorrido uma falha 

do equipamento que não tenha arranjo, ou proactiva se a compra for planeada por estratégia de 

mercado.  

Analisando a figura 42 tem-se que caso exista um novo produto no mercado que seja uma grande 

inovação tecnológica, o Grupo JMS considera adquirir ou não esta nova tecnologia. Caso decida que 

sim, então a conclusão é a compra desse equipamento. Contudo se decidir que não necessita de 

adquirir uma nova tecnologia, ou que naquele momento não haja nenhuma inovação, então a árvore 

de decisão tem de ser percorrida até se chegar a uma conclusão. 

Importa neste processo analisar a taxa de desgaste, que apresenta duas opções, alta ou baixa. Se o 

equipamento em questão possui uma taxa de degaste baixa, é necessário observar o número de 



71 
 

manutenções corretivas que sofreu. Se este for igualmente baixo, então conclui-se que o equipamento 

se encontra em excelente estado físico, e não é necessário comprar um equipamento novo. Deste 

modo, é realizado um upgrade ao equipamento, que é a solução mais reativa dos três casos possíveis 

e a mais barata. Em situações normais, aplica-se quando o equipamento está em perfeitas condições 

(baixo número de falhas sofridas) e a taxa de desgaste é baixa (associada a uma baixa atividade da 

unidade), mas é necessário uma evolução do software e/ou hardware. Com a realização de um 

upgrade, é adicionado 5 anos de vida à idade do equipamento. 

Inovação Tecnológica?

Comprar novo
Comprar 

recondicionado

Número Manutenções 
Corretivas / Ano

Upgrade

Disponibilidade

 Financeira 

Taxa Média de Desgaste 
(TD)

Oportunidade 

de Mercado

Oportunidade 

de Mercado

Sim

Não

Alta Baixa

Alto Baixo

Sim Não

Sim NãoSimNão

 

Figura 42: Árvore de decisão para a compra de um equipamento 

Considerando o exemplo na tomografia localizada na unidade CCB, que possui uma taxa de desgaste 

baixa e um número de manutenções corretivas baixo, associadas a uma baixa atividade da unidade, 

então um upgrade ao equipamento é o mais indicado. Deste modo, considerando que a tomografia se 

apresenta em bom estado físico, apenas é necessário proceder à evolução do seu software e hardware, 

permitindo ao equipamento trabalhar por mais cinco anos, com um baixo custo de investimento. 

Todavia, se o equipamento apresentar uma taxa de desgaste baixa, mas um número de manutenções 

corretivas elevado, ou uma taxa de desgaste alta, segue-se para a decisão da disponibilidade financeira 

do Grupo JMS. Disponibilidade financeira representa a existência ou não de um budget disponível para 

a compra do equipamento. Independentemente se existe ou não um orçamento para a compra de um 
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equipamento, de acordo com a figura 42 a decisão seguinte é sempre a oportunidade de mercado. Por 

oportunidade de mercado tem-se a possibilidade de adquirir um equipamento em segunda mão, mas 

com um desgaste praticamente nulo a um preço compensatório.  

Assim, de acordo com a equipa da Central de Negociação existem quatro casos possíveis (ver figura 

42): (i) se houver disponibilidade financeira e não haja oportunidade de mercado, será adquirido um 

equipamento novo; (ii) se houver disponibilidade financeira mas haja uma excelente oportunidade de 

mercado, então é preferível comprar um equipamento recondicionado (iii) caso não haja disponibilidade 

financeira então será adquirido um equipamento recondicionado, ou seja, em segunda mão; (iv) por 

último, a não existência de budget conjugada com a indisponibilidade de mercado, implica que o 

equipamento tem de ser sujeito a um upgrade, ou então mantém-se o equipamento, aumentando a 

supervisão e o número de ações preventivas. 

Em relação a este último caso, se o equipamento em questão estiver em más condições físicas e não 

haja um orçamento disponível para a aquisição de um novo, o upgrade é realizado para adicionar 5 

anos de vida à idade do equipamento, dando o Grupo JMS mais tempo para adquirir o montante 

necessário para a compra de um equipamento novo. 

Por exemplo, no caso oposto ao anterior (CCB), encontra-se a tomografia HCIS, que apresenta uma 

taxa de desgaste média anual elevada. Aplicando a árvore de decisão a este equipamento, nem é 

necessário ter em conta o número de manutenções corretivas, seguindo diretamente para a 

disponibilidade financeira. Nesta decisão, caso a resposta seja sim, avança-se para o ponto da 

oportunidade de mercado, onde são realizadas análises de custo por forma a comparar as diferentes 

alternativas existentes no mercado. Se houver alguma oportunidade de mercado benéfica para o Grupo 

JMS, então é adquirido um equipamento recondicionado, caso contrário, será comprado um 

equipamento novo. Contudo, se não houver disponibilidade financeira, o equipamento é sujeito a um 

upgrade, por forma a aumentar o tempo de vida até nova ordem. 

5.3. Conclusões do capítulo 

No decorrer deste capítulo foram aplicados os resultados da secção anterior a dois cenários diferentes: 

escolha dos contratos de manutenção e compra de equipamentos, por forma a retirar qual a opção 

mais economicamente vantajosa para a empresa, dentro de cada ponto. 

Na primeira secção analisaram-se cinco equipamentos diferentes, com caraterísticas diferentes, por 

forma a concluir qual o melhor contrato de manutenção a adotar para cada caso. Para tal, realizaram-

se análises de sensibilidade ao custo do contrato parcial e ao tempo de duração das ampolas, 

permitindo prever todos os cenários possíveis de forma ao Grupo JMS adotar o mais rentável para cada 

equipamento. No fim, teve-se em consideração o VGD para ratificar os resultados obtidos. Desta 

análise conclui-se que a todas as tomografias de 64 cortes deve ser aplicado um contrato completo, 

independente do valor do VGD. Em relação aos equipamentos de 16 cortes, o tipo de contrato a adotar 

depende, maioritariamente, da atividade da unidade onde a tomografia está situada. Por exemplo, 

quanto menor a atividade da unidade, menor a taxa de desgaste do equipamento, implicando o 

aumento da duração das ampolas e, por isso, o contrato parcial será o economicamente rentável. 
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Contudo, esta medida só é aplicada se o VGD apresentar nível I ou II. Caso o VGD esteja no nível III, 

o caso tem de ser estudado com mais pormenor, apesar de contrato escolhido depender 

maioritariamente da taxa de desgaste, que se for alta então é adotado um contrato completo. 

Em seguida, estudou-se o número de manutenções preventivas que cada contrato deve incluir. Esta 

variação vai alterar o preço do contrato de manutenção, pois quanto maior o número de intervenções 

preventivas, maior o custo do contrato. Com esta análise foi confirmada uma prevenção trimestral em, 

aproximadamente, 82% das tomografias. Apesar de este ser o standard preventivo, como o número de 

manutenções corretivas é alto em 63% dos equipamentos, foi sugerido aumentar o número de 

manutenções preventivas para cinco. Tal como o caso anterior, este número vai depender, 

principalmente, da taxa de desgaste média anual, que quanto maior, maior é a probabilidade de 

ocorrência de falhas, sendo necessário um maior número de intervenções preventivas. Este jogo entre 

o aumento do custo do contrato de manutenção, proveniente do aumento do número de intervenções 

preventivas, e os custos associados à paragem da tomografia por falhas, é uma das maiores 

abordagens proactivas. 

Na segunda secção, construiu-se uma árvore de decisão para a compra de um equipamento. Neste 

caso, o critério idade não entra na decisão, por escolha do Grupo JMS. Constatou-se que o primeiro 

ponto de vista a adotar é a necessidade de inovação tecnológica. Assim, caso o objetivo da JMS seja 

promover um hospital ou clínica e diferenciá-lo da concorrência então a compra de uma TC nova é o 

mais indicado. Se o equipamento a analisar não se encontra obsoleto, é-lhe aplicado o resto da árvore 

de decisão até obter um output. Assim, ao prever a necessidade de compra ou upgrade, o Grupo JMS 

torna a gestão do seu parque de equipamentos mais proactiva, não assumindo um risco elevado. 

Em suma, conclui-se que o estudo de mercado é algo que a equipa da Central de Negociação realiza 

sempre antes de adquirir uma nova TC, pois podem haver oportunidades de novos equipamentos a 

preços reduzidos. Contudo, a compra de um equipamento é uma decisão planeada, em que os 

benefícios tenham de superar sempre o investimento inicial, apoiando a gestão proactiva pretendida.  
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6. Conclusões Finais e Desenvolvimento Futuro 

A presente dissertação de mestrado consistiu em duas fases. A primeira fase foi formada por três 

etapas: (i) caracterização do inventário de Imagiologia com o objetivo de definir o conjunto de estudo 

(equipamentos da valência tomografia computorizada); (ii) caracterizaram-se e classificaram-se em 

detalhe os onze equipamentos do conjunto de estudo segundo três critérios; (iii) definiu-se um indicador 

global para caracterizar o estado físico dos equipamentos, utilizando para tal um modelo de agregação 

de critérios. A segunda fase foi dividida em duas partes: (i) análise dos contratos de manutenção e 

proposta de adequação do tipo de contrato ao equipamento (ii) no desenvolvimento de uma árvore de 

decisão que visa o planeamento de substituição de equipamentos. Estas ferramentas de apoio têm 

como principal objetivo a melhoria de desempenho do departamento logístico, mais concretamente 

contribuir para a diminuição de uma gestão reativa do parque de equipamentos para uma gestão 

proactiva. 

Por forma a atingir os objetivos mencionados, começou-se por caraterizar e analisar o problema em 

estudo, onde foram evidenciados alguns problemas a nível da gestão do parque de equipamentos do 

Grupo JMS: avarias inesperadas, tempo de vida dos equipamentos em questão, variabilidade dos 

intervalos entre manutenções e, mais importante, a taxa de desgaste do próprio equipamento. Todos 

estes pontos podem levar a paragens inesperadas dos equipamentos, influenciando negativamente na 

performance financeira da empresa. De modo a obter uma base teórica sobre esta temática foi 

realizada uma revisão bibliográfica, apresentada no terceiro capítulo do presente trabalho. Nesta 

revisão da literatura abordaram-se áreas como políticas de manutenção de equipamentos, etapas do 

ciclo de vida de um equipamento, modelos de gestão de equipamentos, análise multicritério e gestão 

de equipamentos médicos. 

Os tópicos da revisão bibliográfica permitiram o desenvolvimento de uma metodologia de trabalho para 

o tratamento dos dados disponibilizados. Assim no capítulo quatro, caracterizaram-se a nível de 

manutenção os equipamentos identificados como mais importantes no parque de equipamentos da 

JMS. Esta classificação envolveu a definição de três critérios cruciais: número de manutenções 

corretivas (NMC), taxa de desgaste média (TD) anual e idade. Estes critérios foram escolhidos de 

acordo com os dados disponíveis e após discussão dos mesmos com equipa da Central de Negociação 

responsável pela gestão da manutenção dos equipamentos. 

A aplicação de uma análise multicritério aos três critérios identificados permitiu a definição de num valor 

de desempenho global (VDG) para a caracterização da performance física dos equipamentos. Este 

resultado final visa, principalmente, alertar os responsáveis da área de Logística sobre o estado de um 

dado equipamento e a necessidade de uma supervisão, mais ou menos contínua, tendo em conta a 

implementação de uma gestão de manutenção proactiva. 

No capítulo cinco, consideraram-se os valores globais referidos anteriormente para os equipamentos 

em análise e definiu-se qual o tipo de contrato de manutenção mais adequado para cada tipo de 

equipamento. Conclui-se que para as tomografias de 64 cortes um contrato completo é sempre o mais 

benéfico enquanto para os aos equipamentos de 16 cortes, o tipo de contrato depende, principalmente, 
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da taxa de desgaste. Assim quanto maior a taxa de desgaste, a escolha do contrato completo associado 

aparece como preferencial dado ter associado menos riscos financeiros. Por outro lado quanto menor 

a taxa de desgaste em conjunto com um VGD de nível I ou II, o contrato parcial deve ser o escolhido. 

Outro aspeto estudado neste trabalho foi o processo de compra de novos equipamentos e quais os 

aspetos que devem ser tidos em conta aquando desta decisão. Para tal desenvolveu-se uma árvore de 

decisão que visa apoiar a escolha da melhor ação para a substituição de um equipamento, onde os 

aspetos considerados e que impactam o processo de escolha foram: a necessidade de inovação 

tecnológica, taxa de desgaste média, número de manutenções corretivas, disponibilidade financeira e 

oportunidade de mercado. Dependendo do caminho da árvore, esta suporta três decisões: compra de 

um equipamento novo, compra de um equipamento recondicionado e upgrade. 

Como desenvolvimento futuro existem alguns aspetos que podem ser melhorados. No que toca à 

caracterização dos equipamentos e de forma a completar o valor global de desempenho, propõe-se a 

consideração das incertezas associadas ao cálculo da taxa de desgaste. Adicionalmente, propõe-se 

que seja criado um critério de índice de custos de manutenção, calculado a partir do rácio entre os 

custos de manutenção (custos de deslocação, de peças e da mão-de-obra) e o preço da compra de 

um equipamento (novo e recondicionado). Deste modo será possível averiguar se o custo na 

manutenção de um dado equipamento ultrapassa ou não os custos da compra. Por outro lado e a fim 

de completar a árvore de decisão será interessante adicionar o critério financeiro referido ao processo 

de decisão, por forma a detalhar melhor as opções de substituição. 

Também se sugere a exploração do critério risco do equipamento, podendo este ser usado para 

ordenar o VGD de acordo com a prioridade de manutenção e substituição dos equipamentos do parque. 

Finalmente, dado que o presente trabalho foi apenas aplicado às TC, sugere-se que o modelo aqui 

construído seja aplicado aos restantes equipamentos da área de Imagiologia e, numa segunda fase, 

ao parque global dos equipamentos do Grupo JMS. Deste modo a metodologia desenvolvida pode ser 

considerado uma ferramenta útil para a melhoria da gestão da manutenção do parque de equipamentos 

da JMS. 
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Anexos 

Anexo I 

Tabela A1: Descrição das unidades e correspondentes siglas e respetiva designação do equipamento 

Unidade Sigla Designação do equipamento 

Clínica CUF Belém CCB LigthSpeed E16 

Hospital CUF Cascais HCC BrigthSpeed 16 ELITE 

Hospital CUF Descobertas: 
Departamento Imagiologia 

HCD I Optima 520 

Hospital CUF Descobertas: 
Departamento Radioterapia 

HCD RT LigthSpeed 16 Ultra 

Hospital CUF Infante Santo HCIS LigthSpeed VCT 

Hospital CUF Porto HCP Aquilion S16 

Hospital CUF Torres Vedras HCTV Activion S16 

Hospital de Braga: 
Departamento Imagiologia 

HB I Brilliance 64 

Hospital de Braga: 
Departamento Urgências 

HB U Aquilion S16 

Hospital de Braga: 
Departamento Radioterapia 

HB RT Big Bore 

Hospital Vila Franca de Xira HVFX Somaton Emotion excel 

 

Anexo II 

Tabela A2: Função de valor aplicada aos critérios, por equipamento 

Equipamento 
V (NMC) 
(Pontos) 

V (Idade) 
(Pontos) 

V (TD) 
(Pontos) 

CCB 75 85 100 

HCC 0 75 84,26 

HCD I 100 100 14,67 

HCD RT 0 58,39  

HCIS 50 50 46,55 

HCP 87,5 66,69 100 

HCTV 87,5 75 100 

HB I 25 100 21,26 

HB U 25 90 14,81 

HB RT 93,75 90 100 

HVFX 0 90 33,21 
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Anexo III 

Tabela A3: Número de ampolas e respetivas datas de instalação e substituição e duração, para as tomografias 
das unidades HCD I, HB I, HB U, HB RT e HVFX 

Unidade Ampola Data instalação Data substituição Duração (anos) 

HCD I 
Ampola 1 10/2013 10/2014 1 

Ampola 2 10/2014 -------- -------- 

HB I 
Ampola 1 2011 05/2015 4 

Ampola 2 05/2015 -------- -------- 

HB U 

Ampola 1 05/2013 04/2014 0,92 

Ampola 2 04/2014 07/2015 1,25 

Ampola 3 07/2015 ------- -------- 

HB RT Ampola 1 2011 -------- -------- 

HVFX Ampola 1 06/2011 -------- -------- 

 

 

Figura A1: Evolução da cumulativa dos custos dos contratos completo (72.200€) e parcial (33.000€), e período 
de substituição da ampola de dois anos, para a TC HCD I 

 

Figura A2: Evolução da cumulativa dos custos dos contratos completo (72.200€) e parcial (33.000€), e período 
de substituição da ampola de quatro anos, para a TC HCD I 
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Figura A3: Evolução da cumulativa dos custos dos contratos completo (72.200€) e parcial (23.000€), e período 
de substituição da ampola de dois anos, para a TC HCD I 

 

Figura A4: Evolução da cumulativa dos custos dos contratos completo (60.000€) e parcial (50.000€), e período 
de substituição da ampola de quatro anos, para a TC HB I 

 

Figura A5: Evolução da cumulativa dos custos dos contratos completo (60.000€) e parcial (50.000€), e período 
de substituição da ampola de sete anos, para a TC HB I 
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Figura A6: Evolução da cumulativa dos custos dos contratos completo (60.000€) e parcial (38.000€), e período 
de substituição da ampola de quatro anos, para a TC HB I 

 

Figura A7: Evolução da cumulativa dos custos dos contratos completo (45.000€) e parcial (33.000€), e período 
de substituição da ampola de dois anos, para a TC HB U 

 

Figura A8: Evolução da cumulativa dos custos dos contratos completo (45.000€) e parcial (33.000€), e período 
de substituição da ampola de quatro anos, para a TC HB U 
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Figura A9: Evolução da cumulativa dos custos dos contratos completo (45.000€) e parcial (20.000€), e período 
de substituição da ampola de dois anos, para a TC HB U 

 

Figura A10: Evolução da cumulativa dos custos dos contratos completo (54.000€) e parcial (33.000€), e período 
de substituição da ampola de cinco anos, para a TC HB RT 

 

Figura A11: Evolução da cumulativa dos custos dos contratos completo (54.000€) e parcial (33.000€), e período 
de substituição da ampola de dois anos, para a TC HB RT 
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Figura A12: Evolução da cumulativa dos custos dos contratos completo (35.833€) e parcial (33.000€), e período 
de substituição da ampola de cinco anos, para a TC HVFX 

 

Figura A13: Evolução da cumulativa dos custos dos contratos completo (35.833€) e parcial (24.000€), e período 
de substituição da ampola de cinco anos, para a TC HVFX 
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