
Resumo 

A manutenção hospitalar é encarada em Portugal, tal como em muitos outros países, como um 

serviço de importância secundária. Por vezes constroem-se os hospitais, instalam-se os 

equipamentos, colocam-se em funcionamento e só posteriormente é que o serviço de manutenção é 

activado.  

O autor desta tese iniciou, há alguns anos atrás, a sua vida profissional numa empresa que se 

dedicava quase só à manutenção hospitalar, a S.U.C.H. - S.R.C. (Serviço de Utilização Comum dos 

Hospitais - Secção Regional do Centro), e onde lhe foram atribuídas diversas responsabilidades, das 

quais as intervenções de manutenção em hospitais representaram o seu maior tempo de ocupação. 

Estas foram executadas, na sua maioria, em instalações técnicas especiais, nomeadamente redes 

eléctricas, grupos electrogéneos e elevadores.  

Os problemas da área em que o autor se ocupava eram análogos aos encontrados por outros 

técnicos no equipamento bio-médico e ligavam-se ao facto das instalações e equipamentos estarem, 

de uma forma geral, sem cuidados de manutenção planeada. As razões atribuídas a este facto foram 

várias, salientando-se a escassez de pessoal técnico, com uma formação adequada. Muitas unidades 

hospitalares só possuíam, e ainda possuem, um electricista responsável pelas suas instalações e 

equipamentos, que apenas pode e consegue atender às solicitações mais urgentes e 

tecnologicamente menos complexas. Outros hospitais, nomeadamente os distritais e centrais, embora 

já possuíssem bacharéis e licenciados em engenharia, estes eram, normalmente, em número 

insuficiente, debatendo-se, por sua vez, com dificuldades de falta de pessoal qualificado.  

Não obstante a excelente formação técnica de muitos responsáveis pela manutenção hospitalar, 

aquela, geralmente, apenas acontece devido ao carácter voluntarioso dessas pessoas. No entanto, 

um responsável por determinado sector de actividade, não pode sê-Io apenas porque lhe foram 

delegadas essas funções; deverá possuir a formação académica adequada e a formação 

complementar necessária ao desempenho das suas funções.  

A estes problemas, há ainda a acrescentar o facto de muitos hospitais desconhecerem exactamente a 

quantidade de equipamentos que possuem e, por consequência, as suas reais necessidades de 

manutenção, ou seja, dos recursos a disponibilizar, humanos e materiais.  

Por outro lado, a actividade manutenção intervém em muitas áreas do hospital, o que exige uma boa 

coordenação, para que se processe da maneira mais fluente possível. O cruzamento das suas 

funções com as dos outros serviços dá origem a dados cujo retorno fornece elementos importantes à 

sua acção.  

O objectivo final do presente trabalho é desenvolver um sistema para apoiar o gestor da manutenção, 

desde a reparação imprevista à manutenção planeada, permitindo que a sua actividade se processe 

de uma forma coerente, eficaz, e sem perda de informação de, e para todos os níveis onde é 

requerida.  



O modelo que irá ser apresentado nesta tese, além de ser o suporte da actividade manutenção, faz a 

sua interligação com as áreas que lhe estão intrinsecamente ligadas, por exemplo, a contabilidade, o 

inventário e o aprovisionamento, entre outras. No suporte à manutenção, vai desde a gestão das 

ordens de trabalho, controlo técnico e financeiro dos equipamentos, planeamento da manutenção, ao 

diagnóstico de avarias. É pois um modelo de apoio à terologia hospitalar, baseado numa estrutura de 

informação, com suporte informático. Pressupõe uma determinada reorganização nos serviços de 

manutenção, que constitui uma base de trabalho para que estas entidades possam gerir a sua 

actividade de uma forma eficaz.  

Antes de introduzir o modelo será analisada mais pormenorizadamente a manutenção hospitalar. 

Assim, no Capítulo 2 irá fazer-se a caracterização das instalações e equipamentos hospitalares. Será 

vista a organização das áreas funcionais num hospital, dando relevo às ligações dos diversos 

serviços com a actividade de manutenção. O serviço formalmente responsável por esta actividade 

será então analisado em pormenor. Depois, comentar-se-ão as actuais políticas de gestão de 

equipamentos e da sua manutenção, assim como as necessidades que se entendem importantes 

nesta actividade.  

Depois de examinado o campo de trabalho, no Capítulo 3 serão apresentadas as bases de 

funcionamento da terologia hospitalar que servem de suporte ao sistema informático implementado; 

este foi designado por SMITH (Sistema Modular Integrado de Terologia Hospitalar). Neste Capítulo 

serão analisados os grandes módulos que compõem a terologia hospitalar, em função dos quais o 

sistema é desenvolvido.  

O Capítulo 4 apresentará a arquitectura informática do SMITH, isto é, a estrutura da base de dados 

desenvolvida e as principais técnicas utilizadas para a manipulação da informação. O ambiente 

computacional escolhido será analisado face a outros alternativos e, por fim, o sistema será 

comparado com outras aplicações informáticas congéneres.  

No Capítulo 5 descrever-se-à a estrutura funcional do sistema, isto é, a visão, do ponto de vista do 

utilizador, da metodologia e dos programas desenvolvidos. A matéria é muito extensa, pelo que serão 

apresentados os módulos principais e todos aqueles que de uma forma mais predominante 

contribuem para a compreensão do sistema. Outras informações, consideradas menos relevantes, 

serão remetidas para apêndices, tais como diversas listagens na impressora e alguma informação 

relacionada com a base matemática e de gestão de alguns módulos.  

Feita a apresentação do sistema passar-se-à, no Capítulo 6, à descrição da experiência do seu 

desenvolvimento e aplicação, na extensão que foi possível realizar. Discutir-se-ão também os 

resultados alcançados.  

No Capítulo 7 serão analisadas as implicações do SMITH no Serviço de Manutenção do hospital, que 

se reflectem na sua organização, política de actuação e estratégia de funcionamento.  

Por fim, no Capítulo 8, serão apresentadas as conclusões, sendo feita a comparação entre os 

objectivos propostos no início do projecto e os resultados obtidos, de forma a efectuar um balanço. 



Isto permitirá definir as perspectivas de investigação e desenvolvimento para continuar o trabalho 

realizado.  


