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RESUMO 

 

A importância do gerenciamento da qualidade e efetividade em projetos voltados a manutenção 

de equipamentos médicos possibilitam conquistar confiabilidade dos resultados e assim 

designar requisitos essenciais para o padrão de qualidade. Estes requisitos estarão alinhados 

com as respostas positivas dos Stakeholders, tempo e cronograma para diminuir os riscos que 

causarão impactos negativos no gerenciamento de projetos. Com este intuito o estudo terá a 

finalidade de entender sobre uma análise de padrões de manutenção em equipamentos médicos, 

esculpido por conhecimentos envoltos no sistema de gerenciamento de projetos.  

 Palavras Chave: Qualidade. Stakeholders. Riscos. Cronograma. 

    



 

    

Abstract 

The importance of quality management and effectiveness in projects to maintenance of medical 

equipment allow achieve reliable results and thus designate essential requirements for quality 

standards. The positive responses of stakeholders, time and schedule aligned by the 

requirements to reduce the risks that cause negative impacts in project management.With this 

purpose the study will aim to understand an analysis of maintenance standards in medical 

equipment, sculpted by knowledge involved in the project management system. 

 Key Words: Quality. Stakeholder. Risk. Schedule. 
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1 INTRODUÇÃO  

A medicina é uma das áreas do conhecimento humano que está diretamente relacionada 

à manutenção e restauração da saúde com o auxílio de tecnologias. E o avanço tecnológico tem 

proporcionado benefícios tanto para diagnósticos quanto para tratamento de doenças. Estas 

serão identificadas e tratadas com mais efetividade quando a tecnologia/equipamento estiver 

respeitando normas e padrões indicados pelo fabricante.  

Com isso este trabalho tem como objetivo apresentar um projeto voltado ao 

gerenciamento de qualidade da manutenção dos equipamentos focando na importância dos 

padrões exigidos e assim reduzir os riscos negativos para aumentar a efetividade do 

equipamento médico. Por meio de exploração de alguns tópicos voltados a qualidade como 

planejamento, identificar a parte interessada, medições, controle.  

O gerenciamento de qualidade é umas das áreas de estudo do gerenciamento de projetos 

que se aplicam conhecimentos, técnicas e habilidades para solucionar ou melhorar alguns 

pontos específicos de projetos resultando em menos perdas na fase final. 

 

1.1 PROBLEMA  

Como a seleção de requisitos e a definição de padrões da qualidade são efetivas para 

satisfazer a proposta de um projeto para deixar equipamentos dentro dos padrões exigidos? 

 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo Geral  

Apresentar conceitos e teorias de gerenciamento de projetos e gerenciamento de 

qualidade, de acordo com a abordagem descrita no PMBOK, por meio de um projeto 

envolvendo a seleção de requisitos e a definição de padrões da qualidade para manter os 

equipamentos dentro dos padrões exigidos. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Avaliar e entender sobre tempo, riscos e prazo sobre empresas terceirizadas de 

manutenção dos equipamentos. 

 Analisar a relação do planejamento da qualidade dentro da empresa de referência 

para o trabalho. 
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 Analisar como o levantamento correto de requisitos e a definição de padrões de 

qualidade podem minimizar os impactos negativos no planejamento de tempo, 

custo e cronograma de um projeto. 

 Demonstrar métodos de como definir e analisar métricas necessários para 

determinar como os processos dos trabalhos do projeto podem ser melhorados. 

 Analisar os processos e correlacionar alguns métodos de para análise de 

requisitos voltado ao gerenciamento de qualidade em projeto. 

 

1.3 DELIMITAÇÃO DO TEMA 

O tema gerenciamento de projetos será abordado utilizando os conceitos e ‘boas 

práticas’ sugeridas pelo Project Management Institute (PMI) e alinhado com as ferramentas do 

gerenciamento de qualidade sugeridas pelo Project Management Body of Knowledge 

(PMBOK). 

 

1.4 JUSTIFICATIVA/RELEVÂNCIA 

A seleção de requisitos é essencial para definir padrões de qualidade do projeto além de 

fazer parte do gerenciamento de escopo englobando tempo e cronograma. Quando identificado 

corretamente, os requisitos alinham-se a respostas positivas dos Stakeholders aumentando a 

probabilidade de satisfação do projeto.  

O Trabalho de Conclusão de Curso visa analisar como a identificação correta dos 

requisitos e como a relação custo e cronograma são decisivas para atingir o sucesso de um 

projeto com ênfase em qualidade, além de auxiliar as técnicas disponíveis para planejar e 

Gerenciar a Qualidade. Assim, o Trabalho de Conclusão também visa avaliar algumas diretrizes 

que podem ser traçadas para a satisfação dos Stakeholders, com o intuito de prevenir e não 

somente corrigir o processo de gerenciamento de qualidade. 

 

1.5 QUESTÕES DE ESTUDO 

O tempo e cronograma voltado ao levantamento de requisitos é importante? Como é 

realizado o monitoramento e controle para verificar os padrões de qualidade durante e após a 

execução do projeto? 

 



15 

 

1.6 HIPÓTESES 

Os requisitos são características importantes para um projeto. A forma de aquisição 

destas características e bem como a distribuição destas interferem no resultado do projeto. 

Logo, aprofundaremos as hipóteses em levantamentos de características de requisitos voltado 

ao tempo, cronograma e qualidade para abranger a área do projeto a ser desenvolvido neste 

trabalho. Utilizando algumas ferramentas como excel para cronograma e fluxograma de 

rastreabilidade para entender o processo de mal funcionamento de equipamentos médicos. 

 

1.7 METODOLOGIA 

O trabalho será baseado no método paradigma qualitativo, tipologia bibliográfica e 

campo sendo descritiva e aplicada. Além de apresentar uma amostra significativa dentro de um 

universo de empresas terceirizadas na área de manutenção de equipamentos médicos. 

 Paradigma Qualitativa: O trabalho será baseado no método paradigma 

qualitativo que se entende por um estudo e referência de alguns casos 

particulares transcendendo para a generalização com a finalidade de abranger e 

atuar em várias áreas de manutenção. 

 Tipologia quanto aos meios: Bibliográfica (análise teórica) e Campo: Serão 

feitas pesquisas em livros e será consultado processos no ambiente hospitalar. 

Além de analisar, por meio de entrevistas, as empresas realizadoras da 

manutenção dos equipamentos médicos. 

 Tipologia quanto aos fins: Descritiva e Aplicada: Com o objetivo de descrever 

os acontecimentos envolvidos no projeto e propor uma forma de melhorar o 

processo. 

 Meios: O universo utilizado serão as empresas terceirizadas que atuam na 

manutenção de equipamentos médicos. E a amostra será representada por três 

empresas que representam um terço do universo de pesquisa que são os 

equipamentos médicos. Foram escolhidas três empresas com o critério sobre a 

diversidade dos procedimentos. 
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2 ANÁLISE E ESTUDO DAS FERRAMENTAS DE GERENCIAMENTO DE 

QUALIDADE 

O processo de gerenciamento de qualidade do projeto envolve várias atividades que 

estarão alinhadas com responsabilidades, objetivos e padrões de qualidade determinados pelo 

investidor do projeto. Assim, possuímos um ciclo de vida do projeto que é determinado pela 

figura 1, que mostra as três fases do projeto relacionando tempo versus custo e recursos 

humanos.  

Figura 1 - Ciclo de vida do Gerenciamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte – Guia PMBok, 5ª edição, (2013) 

 

Para esta fase do processo inicia-se o projeto com a solicitação de uma pessoa para 

contatar a empresa terceirizada para a realização da preventiva ou corretiva. Após este contato 

envolve-se mais recursos humanos pois dependemos do orçamento/custo assim como o tempo 

que levará para a entrega do equipamento funcionando dentro das normas. Na fase final, apenas 

valida-se sobre a efetividade do equipamento no local com, no mínimo, 20 testes.  

Para que o processo de manutenção ocorra é necessário fazer um planejamento de 

qualidade e garantir a satisfação da principal parte interessada que está recebendo a manutenção 

do prestador de serviço. Para tal é necessário o processo de planejar o gerenciamento da 

qualidade como o apresentado na figura 2, que mostra na forma de três blocos, representado 

pelas entradas, ferramentas e técnicas, saídas. 
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Figura 2 – Planejar gerenciamento de qualidade, garantir e controlar 

 

 

 

 

 

 

Fonte – Guia PMBok, 5ª edição, (2013) 

 

A técnica para completar o processo em qualidade é representada pelo ciclo PDCA (P - 

Planejamento, D - Desenvolvimento, C - Controle, A - Ação corretiva) que serão descritas 

abaixo, figura 3: 

 Planejamento: é a fase na qual se define metas e métodos do processo a ser 

desenvolvido. 

 Desenvolvimento: é a fase na qual ocorrem os treinamentos de forma a prepara-

los para realizar o que foi planejado. 

 Controle: é a fase que fará o levantamento das diferenças entre o planejado e o 

desenvolvido. 

 Ação Corretiva: é a fase que constará o relatório desenvolvido na fase de 

controle considerando o que foi planejado e realizado para estabelecer ações 

corretivas aos processos que não alcançaram o grau de satisfação. 

 

Figura 3 – Ciclo PDCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte – Andressa Sledz (2016) 

Planejar 

Controlar 
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3 ANÁLISE E ESTUDO DAS FERRAMENTAS DE GERENCIAMENTO DE 

RISCOS EM PROJETOS 

As principais causas de problemas em qualidade nos projetos são por falta de 

especificação de requisitos e estimativa de tempo equivocada. Assim, pode-se considerar que 

os processos do gerenciamento de riscos são requisitos extremamente importantes e 

indubitavelmente, quando efetivos, contribuem positivamente para o sucesso do projeto. Os 

processos são descritos por: 

 Planejar o gerenciamento de riscos: processo que definirá como planejar, 

explanar e executar as atividades. 

 Identificar os riscos: processo que determinará os riscos que podem afetar 

negativamente o projeto. 

 Análise qualitativa de riscos: processo que faz analise e por meio de avaliação 

versus probabilidade pode-se determinar ocorrência e impacto no projeto. 

 Análise quantitativa de riscos: processo que quantifica numericamente os riscos 

identificados no projeto. 

 Planejar as respostas aos riscos: processo de desenvolvimento e ações para 

aumentar as oportunidades e diminuir os impactos negativos dos riscos no 

projeto. 

 Monitorar e controlar os riscos: processo que acompanhará por meio de 

relatórios os riscos ocorridos e os prováveis riscos que ocorrerão para a avaliação 

final da efetividade do planejamento do gerenciamento de riscos no projeto. 
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4 ANÁLISE E ESTUDO DAS FERRAMENTAS DE GERENCIAMENTO DE 

TEMPO 

Um dos maiores problemas em projetos está relacionado com o tempo. Então, vamos 

abordar alguns itens para especificar como o gerenciamento do tempo em projetos deve ser 

elaborado e que cuidados devem ser tomados. A seguir dividiremos em etapas e 

consequentemente a explicação de cada uma para um melhor entendimento, esta será uma visão 

geral que o PMI (Project Management Institute) possui. 

 Planejar o gerenciamento do cronograma: definirá o planejamento do 

cronograma que será executado durante o projeto. 

 Definir e sequenciar as atividades: identificará as atividades relacionadas ao 

cronograma e análise da documentação para a entrega do projeto. 

 Emitir os recursos e duração das atividades: estimará o tipo, quantidade e 

duração dos recursos a serem utilizados pelo projeto. 

 Desenvolver e controlar o cronograma: analisará os recursos necessários 

relacionando atividades e tempo para criar um cronograma e por meio de 

relatórios e levantamentos controlar as mudanças que ocorreram no cronograma 

do projeto. 
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5 ANÁLISE E ESTUDO DAS FERRAMENTAS DE GERENCIAMENTO DE 

STAKEHOLDERS 

A importância da identificação dos Stakeholders em um projeto está na consequência 

direta de como estas partes interessadas podem afetar positivamente ou negativamente no 

âmbito do projeto.  

 

5.1 IDENTIFICAÇÃO DOS STAKEHOLDERS 

É o método de identificação das partes interessadas das quais podem participar pessoas, 

grupos ou organizações que podem interferir positivamente ou não em alguma etapa do projeto. 

Algumas técnicas podem ser utilizadas para a identificação destas partes interessadas, como o 

de círculos concêntricos, sugestão de Cleland&Irelan (2002), no qual o objetivo é descrever as 

partes primárias e secundárias. E tendo que, daquelas estão as características como liderança de 

equipes e gerenciamento e execução de estratégias com intuito de viabilizar recursos para o 

projeto. E esta parte secundária, tem algumas características como o grau de influenciar as 

pessoas, tais como apelo emocional, apoio da mídia e social. Pode-se interagir entre todas estas 

características e alinhar com a equipe do projeto quais os principais Stakeholders no âmbito em 

busca do sucesso do projeto. 

 

5.2 PLANEJAR O GERENCIAMENTO DE STAKEHOLDERS 

É o método de planejamento de atividades estrategicamente relacionados ao 

desenvolvimento das características dos Stakeholders que influenciarão de forma positiva para 

agregar o sucesso ao desenvolver o projeto. Com isso, precisamos identificar alguns 

Stakeholders como Desconhecido, Resistente, Neutro, Cliente, Apoiador. Sendo que o 

desconhecido e o resistente trarão impactos negativos ao projeto, e os outros serão positivos, 

com exceção do Neutro que não interferirá positivamente e muito menos negativamente. 

 

5.3 GERENCIAR O ENGAJAMENTO DE STAKEHOLDERS 

É o processo que avaliará por meio de relatórios e reuniões quais partes interessadas 

estão em comum acordo quando identificados anteriormente e quais possivelmente mudaram o 

ponto de vista em relação ao projeto. Aos que mudaram terá que haver um esforço maior para 

entender o porquê ocorreu esta mudança, se de fato o projeto motivou ou se na fase de 
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identificação desta parte interessada existiu uma provável conclusão equivocada desta 

característica. Esta fase envolve ainda, o registro de questões do projeto, assim como 

solicitações de mudanças, atualizações de plano de gerenciamento do projeto e documentos, 

atualizações em relatórios.   
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6 PESQUISA DE CAMPO E ANÁLISE DE RESULTADOS  

 

A pesquisa em campo foi realizada do ponto de vista de três empresas para o conserto 

de um equipamento médico oftalmológico. Tendo em vista o objetivo de estudar a qualidade 

alinhada com tempo, riscos e Stakeholders, foi desenvolvido algumas ferramentas de estudo 

para viabilizar este entendimento. Segue a tabela 1 abaixo que informará quais serão os recursos 

humanos utilizados versus tempo, simulando o ciclo de vida de um projeto. 

Tabela 1 - Ciclo de vida do Gerenciamento 

 

Fonte – Andressa Sledz (2016) 
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Para que o processo de manutenção ocorra é necessário o planejamento de qualidade 

conforme a tabela 2. Assim, podemos considerar para o processo do projeto de gerenciamento 

de qualidade de manutenção as seguintes diretrizes, pesquisadas e informadas pelas empresas 

terceiras que realizam a manutenção dos equipamentos junto ao planejamento de qualidade 

realizada pelo Instituto de Oftalmologia de Curitiba, a seguir: 

Entradas: Registro de partes interessadas para não ocorrer desvios de normas e condutas 

que estejam em presente contrato. Registro dos riscos para nenhuma das partes interessadas 

sofra danos ou resultados negativos inesperados. Fatores ambientais da empresa para que não 

haja transferência de responsabilidades que não estejam acordadas previamente em comum 

acordo. 

Ferramentas e Técnicas: Análise do custo/benefício para não haver prejuízos para as 

partes interessadas. Registro de pelo menos duas ferramentas básicas da qualidade como 

diagrama de causa-e-efeito e fluxograma para entender o controle e verificação do processo de 

gerenciamento de qualidade. Exemplo abaixo, figura 4, sobre uma das ferramentas utilizadas 

no Instituto de Oftalmologia de Curitiba.  

Figura 4 – Fluxograma de rastreabilidade  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte – Andressa Sledz (2016) 
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Saídas: Plano de gerenciamento da qualidade para analisar a efetividade da manutenção. 

Plano de melhorias do processo para modificar atividades que agreguem positivamente o 

projeto de manutenção. Checklist da qualidade que relata quais passos foram seguidos no 

planejamento de qualidade. 

Tabela 2 – Dados das etapas do processo planejamento de qualidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte – Andressa Sledz (2016) 

 

A técnica PDCA (Planejamento, Desenvolvimento, Controle, Ação Corretiva) foi 

desenvolvida para o processo de gerenciamento de qualidade de manutenção de um 

equipamento oftalmológico e estão demonstrados os resultados na tabela 3 abaixo. 

Tabela 3 – Ciclo PDCA para equipamentos médicos 

 

 

 

 

 

 

Fonte – Andressa Sledz (2016) 

 

A análise e estudo do gerenciamento de riscos em projetos são importantes, pois temos 

que uma das maiores causas de problemas em projetos está relacionada com a falta de 

especificação de requisitos o que tornam os projetos poucos consistentes e correndo alto grau 

de impacto negativo em algum risco não identificado e planejado. Com isso fez-se um exemplo 

Oftalmoclean / Technicall / Projetos Ópticos

Análise do custo e benefício do 

conserto do equipamento

Diagrama de causa-e-efeito e 

fluxograma para controle de 

qualidade

Plano de gerenciamento 

conforme o ciclo PDCA para 

analise do conserto do 

equipamento

Checklist da qualidade do 

funcionamento do conserto 

do equipamento

Registro dos riscos como 

transporte do equipamento e 

funcionalidade
Registro de fatores ambientais 

como vazamento de uma 

possível bateria

Ferramentas e Técnicas Entradas Saídas

Registro do problema/defeito 

em contrato enviado junto 

com equipamento

Relatório de lições aprendidas

Checklist de recebimento do IOC

Teste em laboratório

Teste em processo

Validação do equipamento

Acompanhamento e verificação 

dos parâmetros ajustados

Ações Corretivas

Orçamento e envio para empresa de 

manutenção

Checklist de recebimento da empresa

Resposta para reparo / Envio do 

orçamento

Aprovação do orçamento / Realização 

do reparo

Devolução do equipamento

Processo todo registrado no 

sistema

Relatório de causas

Relatório de defeitos

Relatório de atrasos

Contactar empresa de manutenção

Resposta da equipe da empresa

Análise para agendamento para reparo

Planejar Desenvolver Controlar

Verificar funcionalidade 

Contactar equipe técnica
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seguindo as etapas dos processos descritos anteriormente no capítulo 3. Segue as especificações 

na tabela 4 a seguir: 

Tabela 4 – Gerenciamento de riscos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte – Andressa Sledz (2016) 

 

Tendo em vista que um dos maiores problemas em projetos está relacionado ao tempo, 

utilizou-se de ferramentas de gerenciamento de tempo segundo a visão do PMI para relacionar 

os pontos positivos ao gerenciamento de qualidade. Segue a tabela 5 abaixo que mostra um 

exemplo das etapas aplicadas no processo de manutenção de equipamentos médicos. 

Tabela 5 – Gerenciamento de tempo / Cronograma – Day by day 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte – Andressa Sledz (2016) 
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Legenda: 

Devolução do equipamento

Checklist de recebimento do IOC

Teste em laboratório

Teste em processo

Validação do equipamento

Acompanhamento e verificação dos 

parâmetros ajustados

Orçamento e envio para empresa de 

manutenção

Checklist de recebimento da empresa

Resposta para reparo

Envio do orçamento

Aprovação do orçamento

Realização do reparo

Verificar funcionalidade 

Contactar equipe técnica

Contactar empresa de manutenção

Resposta da equipe da empresa

Análise para agendamento para reparo

Gerenciamento de Tempo / Cronograma (referente a um equipamento médico)
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A fim de complementar o processo de gerenciamento de qualidade pesquisou-se sobre 

os stakeholders, que no âmbito do trabalho nomeou-se de empresas terceiras, as quais realizam 

serviços técnicos voltados aos equipamentos. E com as respostas das perguntas que foram 

realizadas sobre o processo pode-se concluir que o cronograma de tempo desenvolvido para 

iniciar o planejamento deste projeto chamado Day by day foi o mais efetivo cronograma onde 

totaliza-se 30 dias com o equipamento em pleno funcionamento. Alguns testes foram realizados 

nos quais se mudam quantidade de dias e acoplamento de tarefas, porém a efetividade não foi 

comprovada porque no final do projeto o prazo foi o agente causador de grandes riscos e perdas. 

Na etapa de identificação de stakeholders realizou-se a análise do planejamento dentro 

de cada empresa entrevistada para a realização da manutenção dos equipamentos médicos com 

o intuito de entender o fluxo de trabalho e assim desenvolver de melhor forma o cronograma 

de tempo. Com isso, relacionou-se o levantamento de cada requisito para iniciar o planejamento 

do projeto para diminuir o impacto negativo no cronograma. 
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7 METODOLOGIA EXEMPLIFICADA 

A metodologia está baseada em paradigma qualitativo, tipologia bibliográfica e campo 

sendo descritiva e aplicada. Envolvendo uma amostra de empresas terceiras para entender o 

real prazo e qualidade.  

No início do trabalho foram feitas algumas pesquisas para analisar o perfil de cada 

empresa que participaria do estudo. E para não destoar ou perder o significado da interpretação 

envolvemos três empresas que possuem perfis similares e que poderiam realizar a manutenção 

no mesmo equipamento médico. Assim, foram feitas pesquisas via e-mail com alguns 

formulários. Entendeu-se que o quadro de funcionários destas empresas é similar e o que 

diferenciou a qualidade do atendimento em resolver o problema foi a capacidade de 

conhecimento técnico nas abordagens iniciais. Das três empresas pesquisadas apenas uma 

resolveu um problema do equipamento por e-mail por meio de instruções técnicas. Com isso, 

entende-se que esta analise precisa ser feita com cuidado para entender qual empresa é mais 

comprometida. 

O objetivo foi atingido seguindo algumas etapas criadas pela equipe técnica que serão 

descritas abaixo: 

- Quanto tempo levou-se para entrar em contato com a empresa terceira. 

- Qual foi à disponibilidade para atendimento e prontidão para solucionar o problema 

via meios eletrônicos. 

- Qual foi o tempo de retorno para a presença de um técnico no local quando necessário. 

- Qual o tempo médio gasto para conserto do equipamento. 

- Qual o tempo total ficou sem funcionamento o equipamento médico. 

Com estas especificações e controles entende-se, por relação de amostragem (empresas 

terceiras) e universo (equipamentos médicos), que a empresa que mais se destaca é porque está 

investindo em treinamentos periodicamente e assim oferece um melhor atendimento e 

qualitativo. Apenas para relatar, esta empresa que se caracterizou como a melhor, está 

atendendo grande parte da manutenção preventiva e corretiva do Instituto de Oftalmologia de 

Curitiba. 

 No gráfico de Gantt, tabela 6, ilustra-se uma média dos tempos coletados da 

amostragem. 
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Tabela 6 – Gráfico de Gantt – Tempo médio da amostragem 

 

Fonte – Andressa Sledz (2016) 

 

A média dos tempos amostrados envolve-se a áreas de planejamento que verificará 

desde a funcionalidade até o contato com a equipe técnica para entender o real problema. Assim 

como, área de definição e recursos que é relatado por envio do orçamento, aprovação deste 

orçamento, conserto e envio do equipamento médico. Ainda consta o tempo de controle que 

precisa-se verificar a qualidade com que foi realizado o conserto e se realmente ficou adequado 

para o funcionamento correto para o diagnóstico do paciente. 
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8 CONCLUSÕES 

O objetivo deste trabalho foi identificar e avaliar, do ponto de vista de algumas 

ferramentas conhecidas e estudadas em gerenciamento de projetos, o desenvolvimento mais 

efetivo do projeto relacionando qualidade, tempo, riscos e cronograma. Assim, o estudo 

concluiu que a relação do planejamento alinhado com stakeholders e os requisitos mostrou de 

forma efetiva a definição do padrão de qualidade reduzindo o impacto negativos relacionados 

aos riscos e atraso de cronograma. A partir deste resultado constata que o desenvolvimento de 

uma métrica como o fluxograma pode-se chegar a resultados inusitados e aperfeiçoar o 

gerenciamento de qualidade em projeto. Por fim, acrescentaria que a redução dos impactos 

negativos, relacionado diretamente ao seguinte fluxo, máquina no conserto por pouco tempo e 

quando necessário, atraso em resposta minimizada, equipamentos sempre calibrados e aferidos 

dispostos para pacientes, o lucro aumentando, aderiu-se ao investimento em outros 

equipamentos novos e de alta tecnologia.  Personalizando o atendimento e satisfação positiva 

do paciente. Ainda, podemos desenvolver estudos para analisar impactos negativos na área 

referente ao treinamento e manuseio destes equipamentos para entender quais são os maiores 

riscos negativos e preveni-los. 
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