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RESUMO

Os equipamentos de diagnóstico por imagem têm alto valor agregado, sendo
geralmente as máquinas de maiores investimentos para clínicas e hospitais,
possuem alta complexidade e custos de operação e manutenção. Dessa forma
clínicas e hospitais necessitam da máxima disponibilidade destes equipamentos
para compensar tais investimentos. Assim as paradas não programadas por falhas
imprevistas podem ser catastróficas para a operação, gerando gargalos nas
agendas de exames e altos custos relacionados aos serviços de manutenção. As
aplicações das ferramentas contidas na técnica de análise de falhas podem auxiliar
na identificação das causas raízes que ocasionam paradas. O presente trabalho tem
como objetivo desenvolver um estudo de RCA (Análise de Causa Raiz de Falha) em
equipamentos médicos de diagnóstico por imagem. Existem diversos métodos para
atingir tal objetivo, como: RCM, FTA, 5 porquês, FEMEA, etc. A pesquisa realizada
visou descrever, explicar e classificar a ocorrência de falhas através dos históricos
de atendimentos de manutenção dos equipamentos de diagnóstico por imagem,
para atingir tal finalidade, as ferramentas consideradas as melhores para organizar
as informações contidas nos históricos foram as seguintes: histograma, 5W + 2H,
GUT, Ishikawa, 5 porquês e Análise da Árvore de Falhas (FTA). O período de
aplicação das técnicas selecionado foi de 1 ano, e teve como propósito organizar as
informações, e assim levantar as principais causas raízes das falhas. Após análise
dos resultados obtidos, foi possível levantar 10 eventos básicos que levaram as
falhas (as causas raízes das falhas) e também sugerir possíveis ações de mellhorias
para minimizar as ocorrências desses eventos.
Palavras-chave: Manutenção; Equipamentos de diagnósticos por imagem; RCA;
Causa raiz.

ABSTRACT

Diagnostic imaging equipment has high added value, being generally the machines
with the highest investment for clinics and hospitals, having high complexity and
operating and maintenance costs. Thus, clinics and hospitals need maximum
availability of this equipment to compensate for such investments.
Thus,
unscheduled stops due to unforeseen failures can be catastrophic for the operation,
generating bottlenecks in exam schedules and high costs related to maintenance
services. The applications of the tools contained in the failure analysis technique can
help to identify the root causes that cause downtime. The present work aims to
develop a study of RCA (Root Cause of Failure Analysis) in medical imaging
diagnostic equipment. There are several methods to achieve this goal, such as:
RCM, FTA, 5 whys, FEMEA, etc. The research carried out aimed to describe,
explain and classify the occurrence of failures through the records of maintenance
calls for diagnostic imaging equipment, to achieve this purpose, the tools considered
the best to organize the information contained in the records were the following:
histogram, 5W + 2H, GUT, Ishikawa, 5 Whys and Fault Tree Analysis (FTA). The
period of application of the selected techniques was 1 year, and its purpose was to
organize the information, and thus raise the main root causes of failures. After
analyzing the results obtained, it was possible to raise 10 basic events that led to
failures (root causes of failures) and also to suggest possible actions to minimize the
occurrences of failures.
Keywords: Maintenance; Diagnostic imaging equipment; RCA; Root cause.
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1 INTRODUÇÃO
O capitulo 1 deste trabalho apresentará a introdução ao tema, os problemas
e premissas levantados, os objetivos geral e específico, as justificativas para
realização deste trabalho e a introdução a metodologia adotada.

1.1 Tema
Os equipamentos de diagnóstico por imagem proporcionam os estudos das
estruturas internas do corpo dos seres vivos. Atualmente existem várias
modalidades de máquinas para diagnósticos por imagens, destacando-se: A
Tomografia computadorizada, a Ressonância magnética, o Ultrassom e o Raio-X.
Algumas destas máquinas possuem alto valor agregado, muita tecnologia
embarcada, elevada complexidade de operação e manutenção.
Dado a importância dos exames de imagem para o diagnóstico médico e o
alto custo de operação dos equipamentos, as clínicas e hospitais ao adquirir estes
tipos de máquinas, buscam uma alta confiabilidade operacional alinhada com um
menor custo de operação.
Com isso as empresas desenvolvedoras desses equipamentos se
preocupam muito com a manutenibilidade e prevenção de falhas, fazendo com que
os serviços de manutenção pós-venda tenham um papel crucial. Muitas vezes esses
serviços são ofertados pelas próprias empresas desenvolvedoras dos equipamentos.
Tais serviços podem ser divididos em duas categorias: Reativa, efetuado
após a ocorrência de uma pane destinada a recolocar um equipamento em
condições de executar a sua função. E preventiva efetuada em intervalos
predeterminados, destinado a reduzir a probabilidade de falha (NBR5462, 1994).
Esses serviços têm como principais objetivos garantir e manter a disponibilidade das
máquinas.
Existem diversas técnicas que podem auxiliar na escolha da melhor
estratégia de manutenção, das ferramentas disponíveis se destacam Diagrama de
Ishikawa, FMEA, RCM, Técnica dos Porquês, 5W + 2H e análise de dados de vida
(LDA). A aplicação das técnicas e ferramentas são importantíssimas para detectar
falhas, implementar melhorias e executar avaliações de riscos.
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1.1.1 Delimitação do Tema
Existe uma gama extensa de modelos de equipamentos de diagnóstico por
imagem, para o estudo foram selecionados os modelos geração Y e o geração Z,
pois tais modelos operam em conjunto com vários sistemas de suporte para:
refrigeração, emissão e recepção dos sinais, processamentos dos sinais para
criação de imagens, entre outros. Por tais motivos estes são um dos equipamentos
para diagnóstico por imagem de maior complexidade de funcionamento e custo de
operação.
Assim a aplicação de ferramentas para análise de falhas nestes
equipamentos

podem

auxiliar

numa

melhor

gestão

da

manutenção

e

consequentemente na redução de custos de operação. Das diversas ferramentas e
técnicas existentes para análise de falhas, as que se aplicam melhor ao objeto de
estudo são: histograma, análise de dados, 5W + 2H, GUT, 5 porquês, Análise da
Árvore de Falhas (FTA) e Ishikawa.
1.2 Problema e premissas
As paradas não programadas por falhas imprevistas é um dos principais
fatores que afetam negativamente os indicadores de desempenho e qualidade dos
equipamentos, geram diversos prejuízos para o operador, além de poderem ser
catastróficas para a operação.
Com isso, as aplicações das ferramentas contidas nas técnicas de análise
de falhas (RCA) podem auxiliar na identificação dos mecanismos das máquinas, e
das causas raízes das falhas que ocasionam paradas. Com este entendimento pode
ser possível prever paradas, evitar falhas e criar estratégias para os atendimentos de
manutenção reduzindo o tempo de máquina parada.
.
1.3 Objetivos
1.3.1 Objetivo Geral
Desenvolver um estudo de RCA (Análise de Causa Raiz de Falha) em
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equipamentos médicos de diagnóstico por imagem.
1.3.2 Objetivos Específicos
• Coletar dados de falhas dos equipamentos selecionados para o estudo;
• Selecionar as ferramentas de RCA aplicáveis ao estudo proposto;
• Aplicar as ferramentas de RCA;
• Realizar análises qualitativas das falhas;
• Propor melhorias para estratégias de manutenção.
1.4 Justificativa
Decorrente ao aumento da complexidade dos equipamentos de diagnóstico
por imagem e devido à alta competitividade entre as empresas, fica cada vez mais
inadmissíveis paradas inesperadas por falhas, pois estas geram prejuízos
financeiros, transtornos para os clientes, além de outros aspectos que refletem
negativamente para a empresa.
Os objetos do estudo, possuem alto valor agregado, sendo geralmente as
máquinas de maiores investimentos para clínicas e hospitais. Devido aos custos de
aquisição, manutenção e operação. Estes equipamentos exigem uma elevada
disponibilidade operacional, para compensar tais despesas, algumas clínicas e
hospitais chegam a operar esses equipamentos em regime de 24 horas por dia, nos
7 dias da semana.
Desse modo os equipamentos necessitam de uma alta disponibilidade
operacional. E nos casos de paradas por falhas, há uma grande necessidade de
serem resolvidas o mais breve possível, pois esses tipos de paradas geram custos
de manutenção e prejuízos por gargalos nas agendas de exames.
Foram escolhidos para o estudo dois modelos de equipamentos de
diagnóstico por imagem. O modelo geração Y por possuir a maior base instalada da
sua modalidade na região estudada e uma quantidade grande de dados sobre os
históricos de atendimentos de manutenção. E, o modelo geração Z por ser da
mesma modalidade da geração Y, com uma base instalada promissora crescente.
Por se tratar de equipamentos de alta complexidade, o valor das peças de
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reposição e a mão de obra para reparo de falhas representam altos custos, devido a
isso vários hospitais e clínicas optam por assinar contratos de serviços de
manutenção após o fim da garantia, oferecidos pela empresa desenvolvedora do
produto ou por empresas terceiras autorizadas pelo fabricante, esses contratos
variam de acordo com as características e necessidades dos clientes, podendo
cobrir a reposição de peças e atendimentos 24 horas por dia. Estes contratos de
manutenção geralmente asseguram uma disponibilidade de operação mínima da
máquina.
Como os contratos geralmente possuem valores fixos é de grande interesse
para a empresa responsável pelos serviços de manutenção entender melhor as
ocorrências de falhas, para gerir melhor os custos relacionados aos atendimentos de
manutenção, e assim elaborar com maior assertividade os contratos de serviços.
Além de poder criar procedimentos para evitar falhas, melhorando a disponibilidade
de operação dos equipamentos e a qualidade do serviço para os clientes (clinicas e
hospitais).

1.5 Metodologia da pesquisa
Trata-se de uma pesquisa aplicada com aspectos descritivos e explicativos
com nuâncias exploratórias considerando que o processo de análise de falhas
adotado nela não é utilizado pela empresa. E, apresenta um enfoque qualitativo por
meio da técnica RCA.
Para alcançar os objetivos específicos propostos a metodologia de pesquisa
seguirá o seguinte fluxograma:
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Figura 1 – Fluxograma da metodologia de pesquisa

Fonte: Autoria própria (2021).

O processo de tratamento e coleta de dados consiste, primeiramente, com a
coleta dos dados pelos históricos dos atendimentos de manutenção no período de
12 meses (ano 2021) através do sistema de banco de dados da empresa
responsável pelos serviços de manutenção dos equipamentos.
Em seguida, vem a etapa de tratamento dos dados, onde os atendimentos
de manutenção foram classificados em 3 casos, ordenados do mais crítico ao menos
crítico, máquina parada, parcialmente operante e operante. Após a classificação
foram aplicadas aos casos mais críticos as ferramentas RCA (5W + 2H, GUT,
diagrama de Ishikawa e 5 porquês, etc.). Consequentemente foram identificadas as
principais hipóteses das causas das falhas para os casos mais crítico.
Posteriormente os dados modelados foram analisados e discutidos.
Por fim, na última etapa serão discutidos os resultados e propostas possíveis
para melhorias da estratégia de manutenção.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

Neste capítulo será apresentado o embasamento teórico dos conceitos e
ferramentas que serão abordadas na aplicação do estudo de RCA (Análise de
Causa Raiz de Falha) em equipamentos médicos de diagnóstico por imagem.
2.1 PCM – Planejamento e controle da manutenção
O Planejamento e Controle de Manutenção (PCM) tem como principal
objetivo garantir a confiabilidade, disponibilidade dos ativos, otimizando a
produtividade da equipe de manutenção (DUTRA, 2017).
2.1.1 MTBF – Tempo Médio entre Falhas dos Equipamentos.
MTBF é a sigla para Mean Time Between Failues, que significa em tradução
livre Tempo Médio entre falhas. MTBF é a média aritmética dos tempos decorridos
entre as falhas de um equipamento durante a operação (NBR5462, 1994).
2.1.2 Disponibilidade.
Segundo a NBR5462 a disponibilidade é a

“capacidade de um item estar em condições de executar uma certa função em
um dado instante ou durante um intervalo de tempo determinado, levando-se
em conta os aspectos combinados de sua confiabilidade, mantenabilidade e
suporte de manutenção, supondo que os recursos externos requeridos estejam
assegurados” (NBR5462, 1994, pg 3).

Disponibilidade é uma excelente medida de desempenho, que combina as
propriedades de confiabilidade, mantenabilidade e suporte de manutenção.
2.1.3 Qualidade
As características que definem a qualidade são, conformidade (com os
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padrões e especificações), desempenho, recursos, estética, durabilidade, facilidade
de manutenção, capacidade de reparo e disponibilidade (Tempo operacional de um
produto

ou

sistema). Muitas dessas características

estão

relacionados a

confiabilidade e manutenção. (BLISCHKE; MURTHY, 2003).
2.1.4 Defeito
Defeito é quando há um desvio em relação aos requisitos das características
de funcionamento de um equipamento ou sistema, sendo capaz ou não de afetar a
capacidade de funcionamento. Os defeitos podem ser críticos (quando pode resultar
em

condições

perigosas),

não-crítico

(oposto

de

critico),

maior

(quando

provavelmente resultará em uma falha) e não maior (oposto de maior) (NBR5462,
1994).
2.1.5 Falhas
Segundo a NBR5462 a falha é o “término da capacidade de um item
desempenhar a função requerida”. As falhas podem ter diversas origens, como uso
incorreto, projeto inadequado, não-conformidade de fabricação, deterioração ao
longo do tempo, entre outros (NBR5462, 1994, pg. 3 e 4).
2.1.6 Análise de falhas
Análise de falhas é um procedimento que utiliza várias técnicas, ferramentas
e recursos para avaliar e identificar os riscos de falhas em potencial, as causas
raízes e determinar o efeito de cada falha no desempenho do equipamento ou
sistema. Com objetivo de encontrar ações que diminuam e até mesmo extinguem a
ocorrência de falhas (MOBLEY, 1999).
2.1.7 Pane
Segundo a NBR5462 pane é “Estado de um item caracterizado pela
incapacidade de desempenhar uma função requerida”, exceto para paradas por
manutenção preventiva. Geralmente pane é resultado de uma falha, podendo

20

diversas origens e afetar apenas um componente ou o sistema todo.
2.1.8 Diferença entre defeito, falha e pane
O evento que causa o desvio das características de funcionamento
caracteriza um defeito, se esse desvio configurar o fim da capacidade de
desempenhar a função requerida é considerada uma falha, já o estado de falha é
considerado uma pane (NBR5462, 1994).
2.2 Confiabilidade
2.2.1 Confiabilidade de um produto ou processo
É a probabilidade de que o produto execute sua função pretendida durante o
período especificado quando operado sob condições normais. A confiabilidade de
um produto ou processo reflete diretamente na qualidade da operação, no
desempenho bem-sucedido e na ausência de falha. A falta se reflete no oposto
(BLISCHKE; MURTHY, 2003).
2.2.2 Teoria da confiabilidade
A teoria da confiabilidade trabalha com o uso interdisciplinar da modelagem
matemática, probabilidade e estatística combinada com as percepções técnicas
sobre o produto/processo, com o fim de estudar os vários aspectos da confiabilidade
Blischke e Murthy (2003) dividem a teoria confiabilidade nas seguintes categorias.
I.

A modelagem de confiabilidade trata da construção de modelos

matemáticos para obter soluções dos problemas de previsão, estimativa, otimização
da sobrevivência e desempenho de um processo/produto não confiável. Também é
utilizada para medir o impacto da não confiabilidade e buscar ações para mitigar
esse impacto.
II.

A análise de confiabilidade pode ser dividida em duas grandes

categorias: Qualitativa e Quantitativa. A Qualitativa destina-se a verificar os vários
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modos e causas de falha que contribuem para a falta de confiabilidade de um
produto ou sistema. A Quantitativa usa dados reais de falha (obtidos, por exemplo,
do registro de atendimentos em campo) em conjunto com modelos matemáticos
adequados para produzir estimativas quantitativas de produto ou confiabilidade do
processo.
III.

A ciência da confiabilidade estuda as propriedades dos materiais e

as causas dos defeitos que levaram as falhas de peças e componentes. Lida
também com os efeitos dos processos de fabricação (por exemplo, soldas,
recozimento, montagem etc.) na confiabilidade da peça ou componente produzido.
IV.

O gerenciamento de confiabilidade lida com as várias questões no

contexto de gerenciamento do projeto, fabricação, operação, manutenção de
produtos e sistemas confiáveis. Aqui a ênfase está no ponto de vista empresarial,
pois a indisponibilidade tem consequências em custos, perda de tempo e, em certos
casos, no bem-estar de um indivíduo (BLISCHKE; MURTHY, 2003).
2.3 Engenharia da confiabilidade
A engenharia de confiabilidade é responsável pelo gerenciamento de riscos
e do ciclo de vida dos ativos e processos. É estratégico para negócios à longo prazo,
pois garante a capacidade de produção, qualidade do produto e o menor custo do
ciclo de vida. Sua função é fornecer os conhecimentos técnicos necessários para
alcançar e manter a confiabilidade, a capacidade de manutenção, a vida útil e o ciclo
de vida dos ativos e/ou processos. (MOBLEY; HIGGINS; WIKOFF, 2008).
A engenharia da confiabilidade estuda o projeto, a construção de sistemas e
produtos, levando em consideração a incerteza de suas peças e componentes.
Também inclui testes e programas para melhorar a "capacidade de um item
desempenhar uma função requerida sob condições especificadas, durante um dado
intervalo de tempo" (NBR5462, 1994 pg 3). A "boa engenharia" resulta em um
produto mais confiável (BLISCHKE; MURTHY, 2003).
Em resumo a engenharia da confiabilidade é a área que lida com a
probabilidade de um bom desempenho de uma parte do componente, equipamento
ou processo operando sua função em dadas as circunstâncias, considerando as
condições ambientais, limitações quanto ao tempo de operação, frequência e rigor
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da manutenção em um período especificado (MOBLEY, 1999).
2.4 Manutenção
Devido ao grande aumento do número e diversidade de ativos físicos
(máquinas,

instalações,

equipamentos,

etc.)

em

sistemas

industriais,

a

conscientização de que falhas afetam a segurança e o meio ambiente, o
entendimento da relação entre manutenção e qualidade e a pressão em atingir maior
disponibilidade e reduzir custos. Trouxe uma grande evolução nas técnicas de
gerenciamento da manutenção (MOUBRAY, 1997).
Sistemas industriais e equipamentos estão expostos a deterioração por
causa do uso, tais deteriorações acarretam custos, perda de qualidade e riscos de
acidentes (DOHI, 2001). Assim o desempenho de um produto ou processo depende
não apenas de seu projeto e operação, mas também da assistência e manutenção
durante sua vida útil. Deste modo, o funcionamento adequado por um período longo
requer uma inspeção adequada com uma certa regularidade, um reparo, a
substituição de peças e componentes desgastados ou com falha e um
armazenamento adequado quando não estiver em serviço. Essas ações fazem parte
da manutenção (BLISCHKE; MURTHY, 2003).
A manutenção compreende quaisquer ações (além da manutenção de rotina
durante a operação, como abastecimento ou pequenos ajustes) que alteram um
produto ou processo de forma a mantê-lo em uma condição operacional ou retornálo à condição operacional se estiver em uma falha (BLISCHKE; MURTHY, 2003).
2.4.1 Evolução da manutenção
A partir da década de 30 a manutenção começa a passar por diversas
transformações. Kardec e Nassif (2003) dividem a evolução da manutenção nas
cinco seguintes gerações:
➢ A primeira geração. Abrange o período pré segunda guerra, com uma
indústria

pouco

mecanizada,

equipamentos

simples

e

superdimensionados. Não priorizando a produtividade consequentemente
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não sendo necessário uma manutenção sistematizada.
➢ A segunda geração. Houve uma mudança drástica durante a segunda
guerra, o cenário do período aumentou a demanda por todos os tipos de
produtos, ao mesmo tempo que o mão de obra industrial diminuiu por
causa da guerra. Assim houve um forte aumento da mecanização, bem
como da complexidade das instalações industriais. Isso fez aumentar a
necessidade por maior disponibilidade, bem como maior confiabilidade.
Esta geração vai até a metade dos anos 60, e consistia em intervenções
em intervalos fixos nos equipamentos. Os custos da manutenção
começaram a ficar relevantes em comparação com os operacionais, isto
fez a necessidade por sistemas de planejamento e controle da
manutenção.
➢ A terceira geração. Começa a partir da década de 70 com a aceleração
dos processos de mudança da indústria, com a implementação dos
sistemas “just-in-time”, o crescimento da automação e da mecanização fez
com que confiabilidade e disponibilidade se tornaram postos-chaves.
Assim a paralização da produção ganhou uma preocupação generalizada
por impactar custo e qualidade. Houve uma conscientização que as falhas
provocam sérias consequências na segurança e no meio ambiente. Com
isso na terceira geração foi reforçado os conceitos da manutenção
preditiva.
➢ A quarta geração. A disponibilidade se torna uma das medidas de
desempenho mais importantes, e a manutenção foca em alcançar a
máxima confiabilidade. Também são consolidadas as funções da
engenharia de manutenção. Com foco na disponibilidade, nesta geração a
paralização dos equipamentos e sistemas se torna um indicador
extremamente negativo para a manutenção, com isso há uma tendência
de queda na aplicação das manutenções preditiva ou programada por
pararem o equipamento, e paradas não programada se tornam sinais de
ineficácia.

Também são priorizados nos projetos os aspectos de

disponibilidade e confiabilidade, além da integração entre engenharia,
manutenção e operação.
➢ A quinta geração. Todas as ações da quarta geração continuam, mas por
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conta do aumento da competitividade entre as empresas, cresce a
necessidade pela busca da máxima eficiência e produção, assim a
manutenção é integrada com outras áreas e coordenada pela sistemática
da gestão de ativos. Com isso os objetivos focam na produção em
capacidade máxima, sem paradas imprevistas por falhas, para a obtenção
do melhor retorno sobre os equipamentos. Dessa forma há um aumento
da manutenção preditiva, monitoramento da performance, participação
efetiva do projeto na manutenção, constante busca por melhorias e
excelência na engenharia de manutenção (KARDEC; NASSIF, 2003).
As mudanças na área da manutenção nos últimos 90 anos são
consequências do aumento da automação, complexidade dos equipamentos, e a
busca por máxima eficiência (KARDEC; NASSIF, 2003).
2.4.2 Manutenção corretiva
A NBR5462 define manutenção corretiva como a manutenção executada
depois da ocorrência de uma pane, possui como objetivo retirar o item do estado de
pane para o estado funcional (NBR5462, 1994).
A manutenção corretiva (MC) tem como principal função corrigir ou restaurar
as condições de funcionamento do equipamento ou sistema (KARDEC; NASSIF,
1998). Assim as ações de MC são ações não programadas destinadas a restaurar
um produto ou sistema de um estado de falha de volta para um estado de
funcionamento (BLISCHKE; MURTHY, 2003).
As ações envolvem reparo ou substituição (por itens novos ou usados) de
todas as peças e componentes com defeitos. Em contraste, com as ações de
manutenção preventiva (MP) que são ações programadas realizadas para reduzir a
probabilidade de uma falha ou prolongar a vida útil do produto ou sistema. Existem
vários tipos diferentes de ações de MP e MC (BLISCHKE; MURTHY, 2003).
2.4.3 Classificação da manutenção corretiva
Segundo Blischke e Murthy (2003) a manutenção corretiva (MC) pode ser
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dividida nas seguintes categorias:
➢ Reparo como novo: O tempo de previsão de falha de cada componente
reparado é idêntica à de um novo componente, assim é possível modelar as
falhas sucessivas usando um processo de renovação normal. Na vida real,
esse tipo de reparo raramente ocorreria.
➢ Reparo mínimo: Um componente com falha retorna à operação com a
mesma idade efetiva que possuía imediatamente antes da falha. Este tipo de
modelo é apropriado quando a falha do componente é causada por uma falha
em outros componentes, e o item com falha é substituído por um novo.
➢ Reparo diferente de novo (I): Às vezes, quando um item falha, não apenas
os componentes com falha são substituídos, mas também outros que se
deterioraram o suficiente. Assim o tempo médio de previsão de falhas de um
item reparado é considerado menor do que o de um item novo.
➢ Reparo diferente de novo (II): Neste caso para a previsão de falha de um
item, leva-se em conta também o número de vezes que o item foi reparado
(BLISCHKE; MURTHY, 2003).
Kardec e Nassif (2003) dividem a manutenção corretiva em duas Classes.
➢ Manutenção Corretiva Não Planejada. É a correção de falhas de maneira
aleatória em um fato já ocorrido, normalmente é uma manutenção que implica
em altos custos por ser inesperada podendo acarretar perda de produção e
qualidade.
➢ Manutenção Corretiva Planejada. Geralmente ocorre quando há uma queda
de desempenho no equipamento ou sistema, assim por decisão gerencial é
possível planejar uma ação corretiva ou até mesmo optar por utilizar o
sistema ou equipamento até a falha (KARDEC; NASSIF, 2003).
2.4.4 Manutenção preventiva
De acordo com a NBR5462, manutenção preventiva é a manutenção
realizada em intervalos de tempos determinados com o objetivo de diminuir as
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incidências de falhas ou a degradação do funcionamento de um equipamento
(NBR5462; 1994).
O conceito de manutenção preventiva tem muitos significados. Uma
interpretação do termo é um programa de manutenção que está comprometido com
a eliminação ou prevenção das tarefas de manutenção corretiva e de paralisação
(MOBLEY; HIGGINS; WIKOFF, 2008). Outra interpretação, é que a manutenção
preventiva é realizada com o objetivo de reduzir ou evitar falhas ou quedas no
desempenho, seguindo um plano de ação pré-estabelecido baseado em intervalos
de tempo (KARDEC; NASSIF, 2003).
A política da manutenção preventiva procura constantemente evitar a
ocorrência de falhas (KARDEC, NASSIF;1998). Assim um programa de manutenção
preventiva abrangente utiliza avaliação regular dos equipamentos, máquinas e
sistemas críticos da planta para detectar problemas potenciais, e agendamento de
tarefas de manutenção que evitarão qualquer degradação nas condições
operacionais (MOBLEY; HIGGINS; WIKOFF, 2008).
São manutenções que geralmente são orientadas pelo tempo e requerem o
desligamento de um sistema em operação, com objetivo de aumentar a duração de
sua vida útil e sua confiabilidade. As ações são geralmente programadas e com
serviços relativamente pequenos, exigindo um curto tempo de inatividade para por
exemplo fazer, lubrificação, teste, substituição planejada de peças ou componentes,
e assim por diante, também existem grandes revisões que exigem uma quantidade
significativa de tempo de inatividade.
2.4.5 Classificação da manutenção preventiva
Blischke e Murthy (2003) dividem as ações de manutenção preventiva (MP)
nas seguintes categorias:
➢ Manutenção baseada no relógio: as ações de MP são realizadas em
horários definidos.
➢ Manutenção baseada na idade: As ações de MP são baseadas na idade do
componente.
➢ Manutenção baseada no uso: As ações de MP são baseadas no uso do
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produto.
➢ Manutenção preditiva: As ações de MP são baseadas na condição do
componente que está sendo mantido. Envolve o monitoramento de uma ou
mais variáveis que caracterizam o processo de desgaste (por exemplo,
crescimento de trinca em um componente mecânico). Geralmente, é difícil
medir a variável de interesse diretamente, neste caso, alguma outra variável
pode ser usada para obter estimativas da variável de interesse. Por exemplo,
o desgaste dos rolamentos pode ser medido desmontando o cárter de um
motor. No entanto, medir a vibração, ruído ou temperatura da caixa do
rolamento fornece informações sobre o desgaste porque há uma forte
correlação entre essas variáveis e o desgaste do rolamento.
➢ Manutenção baseada em oportunidade: É aplicável para sistemas com
multicomponentes, onde uma ação de manutenção (Preventiva ou Corretiva)
para um componente fornece uma oportunidade para realizar ações de MP
em um ou mais dos componentes restantes do sistema.
➢ Manutenção de design: Envolve a realização de modificações por meio do
redesenho do componente. Como resultado, o novo componente tem
melhores características de confiabilidade (BLISCHKE; MURTHY, 2003).
2.4.6 Corretiva x preventiva
A principal diferença entre manutenção corretiva e preventiva é o momento
em relação a falha que as ações são tomadas. As tarefas preventivas têm como
objetivo prevenir a ocorrência de um problema. Enquanto as corretivas têm como
objetivo corrigir problemas existentes (MOBLEY; HIGGINS; WIKOFF, 2008).
2.4.7 Manutenção detectiva.
A manutenção detectiva tem como objetivo detectar panes ocultas ou falhas
que não foram observadas pelo pessoal da operação e manutenção. Esse tipo de
manutenção é essencial para garantir a confiabilidade, começou a ser mencionada
na literatura a partir dos anos 90 e é cada vez mais utilizado em computadores
digitais e controles e processos. A execução de testes para verificar o funcionamento
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de um sistema em um equipamento é um exemplo de manutenção detectiva
(KARDEC; NASSIF, 2003).
2.5 Engenharia de manutenção
A engenharia de manutenção é normalmente responsável pela eficácia das
técnicas de manutenção, executando projetos e modificações para melhorar a
capacidade de manutenção dos produtos e processos. Também é responsável pelos
problemas técnicos de manutenção, pela investigação de falhas e pelas ações
corretivas apropriadas. Ela é usada de forma intercambiável com engenharia de
confiabilidade (MOBLEY; HIGGINS; WIKOFF, 2008).
Um programa de engenharia de manutenção tem dois principais objetivos:
Prevenir falhas catastróficas de sistemas críticos da planta de produção e evitar
desvios que resultam em danos nos indicadores de desempenho, de impactos
ambientais, de perda de capacidade e da qualidade do produto ou processo.
Infelizmente, esses eventos tendem a ocorrer, mesmo com um programa de
manutenção eficaz. Portanto, um programa viável também deve compreender a
manutenção corretiva, além de buscar corrigir totalmente as causas raízes que
levam a eventos que afetam o desempenho do produto ou processo (MOBLEY;
HIGGINS; WIKOFF, 2008).

A prática da engenharia de manutenção necessita de uma mudança cultural,
para deixar de aplicar contínuas manutenções corretivas, para investir nas técnicas
modernas na procura das causas básicas que causam mau desempenho (KARDEC;
NASSIF, 2003).
2.6 Ferramentas para análise de falhas
As ferramentas para análise de falhas servem na identificação, análise de
problemas e para auxiliar na escolha das melhores soluções. Existem inúmeras
delas para auxiliar na análise de falhas, porém será abordado aqui apenas as
ferramentas aplicadas no estudo.
2.6.1 5W+2H
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A 5W+2H vem da língua inglesa, onde as letras W e H representam as
iniciais das seguintes interrogativas: what? (o que?), who? (quem?), Where?
(onde?), When? (quando?), why? (por quê?), how? (como?) e how much? (quanto?)
(MEIRA, 2016).
Ela auxilia na solução de problemas pouco definidos, utilizando-se das
perguntas para abordar e minimizar as dúvidas sobre a falha em questão, as
perguntas podem ser realizadas conforme o exemplo a seguir (MEIRA, 2016).
Quadro 1 – Exemplo perguntas 5W+2H
O Que? (What?)

O que falhou? Quais são as condições
anteriores?

Onde? (Where?)

Onde foi a falha?

Quando? (When?)

Quando ocorreu a falha? Quando pode
ocorrer novamente?

Quem? (Who?)

Quem deve fazer o serviço?

Por quê? (Why?)

por que a falha ocorreu?

Como? (How?)

como evitar a falha? Como corrigir a falha?

Quanto? (How Much?)

Quanto tempo a máquina ficou parada?

Fonte: Autoria própria (2021).

A 5W + 2H é uma ferramenta de fácil aplicação, extremamente eficiente para
auxiliar na sistematização e organização de problemas a serem resolvidos ou para
organizar ideias para soluções de problemas (SELEMER; STADLER, 2010).
2.6.2 Metodologia “GUT”
É uma metodologia que auxilia na tomada de decisão, a GUT (Gravidade,
Urgência, Tendência) é de simples implementação e eficaz para definir prioridades
para alocação de recursos. Ela baseia-se nos três seguintes critérios (KEPNER,
1991):
➢ G - Gravidade – É o nível de dano ou prejuízo. Por exemplo, o nível de
impacto de uma falha na disponibilidade da máquina, quanto mais afetar a
disponibilidade maior será a gravidade da falha.
➢ U – Urgência – É a pressão que existe para resolver uma dada situação. Por
exemplo, uma falha que deixe a máquina inoperante tem uma urgência maior
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de ser resolvida do que uma falha que não afeta totalmente a operação.
➢ T – Tendencia – É a tendencia da evolução da situação. Por exemplo, qual a
tendencia de falhas nos períodos após a manutenção preventiva em relação
ao período anterior.
A ferramenta GUT auxilia na indicação da maior ou menor prioridade de uma
falha em relação à todas as falhas, para isso é necessário atribuir uma nota para
cada categoria conforme o quadro a seguir.
.
Quadro 2 – Exemplo atribuição nota de prioridade GUT
GRAVIDADE

URGÊNCIA

1 = SEM GRAVIDADE

1 = NÃO TEM PRESSA
2 = PODE ESPERAR UM
POUCO

TENDENCIA

1 = NÃO VAI PIORAR
2 = VAI PIORAR EM LONGO
2 = POUCO GRAVE
PRAZO
3 = VAI PIORAR EM MÉDIO
3 = GRAVE
3 = O MAIS CEDO POSSÍVEL
PRAZO
4 = VAI PIORAR EM POUCO
4 = MUITO GRAVE
4 = COM ALGUMA URGÊNCIA
TEMPO
5 = VAI PIORAR
5 = EXTREMAMENTE GRAVE
5 = AÇÃO IMEDIATA
RAPIDAMENTE
Fonte: Autoria própria (2021).

Para definir as prioridades, é necessário atribuir as notas para cada
categoria e multiplicá-las para se obter uma nota geral, a priorização é feita da maior
nota geral para a menor, conforme exemplo a seguir.
Quadro 3 – Exemplo de aplicação da Metodologia GUT .
Problema
GRAVIDADE
URGÊNCIA
Agendamento de manutenção preventiva
1
1
Máquina parcialmente parada
3
4
Máquina parada por falha
5
5
Máquina parcialmente operante
2
3
Fonte: Autoria própria (2021).

TENDENCIA
1
5
5
3

GxUxT
1
60
125
18

De acordo com o quadro 3 o problema máquina parada por falha teria a
maior prioridade, e agendamento de manutenção preventiva a menor.
2.6.3 Diagrama de Causa e Efeito
Ishikawa consolidou seus estudos em uma fábrica no ano de 1953, ele criou
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uma ferramenta gráfica que permite após uma criteriosa análise, estabelecer quais
são as causas que fazem com que a falha ocorra (SELEMER; STADLER, 2010).
O diagrama de causa e efeito é uma abordagem gráfica para a análise de
falhas. Também é conhecido como espinha de peixe por causa de seu formato, o
diagrama traça quatro classificações principais de causas potenciais (humano,
máquina, material e método), mas pode incluir qualquer combinação de categorias, a
figura 2 é um exemplo de como é montado o diagrama (MOBLEY, 1998).
Figura 2 – Exemplo diagrama de causa e efeito

Fonte: Autoria própria (2021).

O diagrama de causa e efeito da figura 2 pode ser adaptado de acordo com
as necessidades da área de aplicação, desde que sejam estabelecidas as
responsabilidades por meio da designação de autoridade de cada ação levando ao
efeito (SELEMER; STADLER, 2010).
2.6.4 Técnica dos cinco porquês
A técnica dos cinco porquês surgiu na década de 30 com para auxiliar na
clarificação das reais causas raízes dos problemas nos sistemas Toyota de
produção (OHNO, 1997).
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É uma ferramenta simples e muito útil para realizar análises de problemas e
identificar

causas

raízes.

Consiste

em

aplicar

a

pergunta

“por

que?”

sistematicamente até encontrar a verdadeira causa do problema ou falha, limitando a
quinta pergunta, mas não sendo realmente necessário executar as cinco em casos
mais superficiais (SELEMER; STADLER, 2010).
O quadro a seguir contém um exemplo de aplicação da técnica dos 5
porquês para identificação de uma causa raiz de falha de uma mesa de paciente e
um equipamento.
Quadro 4 – Exemplo de aplicação da técnica dos cinco porquês
perguntas (porquês)

respostas

por que o equipamento parou?

porque mesa do paciente falhou

por que mesa do paciente falhou?

porque o motor da mesa de paciente queimou

por que o motor da mesa de paciente queimou?

porque houve sobrecarga na mesa
porque colocaram um paciente com peso acima
por que houve sobrecarga na mesa?
do especificado
por que colocaram um paciente com peso
porque o operador não observou o limite
acima do especificado?
máximo da mesa
Fonte: Autoria própria (2022).

No exemplo é possível notar que a aplicação da técnica dos cinco porquês
foi extremamente útil para notar que a causa raiz da falha na mesa foi a sobrecarga
no motor por excederem o limite máximo de peso de operação.
2.6.5 Análise da árvore de falhas
A Análise da Árvore de Falhas (FTA) é uma ferramenta eficaz para análise
da confiabilidade de um sistema. Ela permite identificar de forma detalhada os
elementos que levaram a um evento indesejado (MOBLEY; HIGGINS; WIKOFF,
2008) (CARVALHO, 2020).
A FTA apresenta de forma gráfica e lógica as várias combinações de
eventos possíveis. Utiliza a lógica booleana para associar uma série de elementos
em um nível inferior, chamado de causas básicas ou eventos primários, à falha
chamada de evento principal (MOBLEY; HIGGINS; WIKOFF, 2008).
É muito útil para identificar falhas e o relacionamento lógico com suas
possíveis causas, facilita o entendimento de todo o sistema, podendo ser aplicada
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em treinamentos para operação, além de ser um auxilio gráfico para o projeto
(RODRIGUES; RIGONI, 2016).
A figura 3 apresenta os significados da simbologia utilizada na FTA para
representar os eventos.
Figura 3 - Simbologia para representar eventos.

Fonte: Rodrigues e Rigoni (2016, p. 8 e 9).

O significado das portas lógicas utilizada na FTA para associar os eventos é
apresentada na figura 4.
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Figura 4 - Simbologia para representar eventos.

Fonte: Rodrigues e Rigoni (2016, p. 10 e 11).

A figura 5 apresenta a estrutura de organização dos elementos na análise da
árvore de falhas (FTA).
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Figura 5 – Estrutura da ferramenta análise da árvore de falhas

Fonte: https://vidadeproduto.com.br/wp-content/uploads/2020/09/elementos-falha-1.png - Acessado
em 23/05/2022.

Como é possível verificar na figura 5 a análise da árvore de falhas é
construída com o evento principal em cima, e os eventos básicos em baixo, as
portas lógicas conectam os eventos. Assim podendo identificar de forma gráfica as
causas raízes do evento principal.
2.6.6 Análise de dados
A análise de dados se baseia na aplicação de métodos estatísticos com
auxílio de softwares específicos com a finalidade de ajudar a resolver problemas de
previsão, estimativa e otimização. Com os dados gerados pelas outras ferramentas
de análise de falhas é possível criar vários modelos, como por exemplo, encontrar
tendencia de alta de falhas críticas em determinada época do ano. Essa é uma
poderosíssima ferramenta para gestão da manutenção.
2.6.7 Histograma
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Histograma é uma ferramenta gráfica competente para apresentar de forma
resumida e objetiva informações sobre um conjunto de dados. É uma ferramenta
simples, mas poderosa, que permite o reconhecimento de padrões, variações e as
distribuições dos

dados analisados

(MOBLEY;

HIGGINS;

WIKOFF,

2008)

(SELEMER; STADLER, 2010).
Utilizando diversas interfaces gráficas de acordo com a amostra analisada
sendo capaz de apresentar os resultados em gráficos em barras, colunas, linhas e
em pontos. Podendo ser usados para avaliar uma infinidade de problemas de
produção, processo e confiabilidade (MOBLEY; HIGGINS; WIKOFF, 2008)
(SELEMER; STADLER, 2010).
2.7 Sistemas do equipamento
Os modelos geração Y e geração Z, necessitam de uma infraestrutura
complexa com uma série de periféricos para proteção e refrigeração. A figura 6
apresenta os sistemas comuns que fazem parte dos modelos analisados.
Figura 6 – Sistemas do equipamento

Fonte: Adaptado de https://mecalor.com.br/produto/sistema-integrado/. Acessado em 11/06/2022
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Todos os sistemas apresentados na figura 6 são essenciais para o bom
funcionamento do equipamento, a seguir há uma breve descrição da função de
cada:
➢ Sistema de refrigeração. Responsável por executar a refrigeração
dos componentes, e manter a temperatura dentro da especificação do
equipamento com auxilio de um chiller e rede de circulação de água
gelada.
➢ Sistema de transmissão e recepção. É dividido em duas partes,
uma parte dentro do gabinete auxiliar com uma série de componentes
de eletrônica de potência responsável pelo controle da emissão dos
sinais e processamento da resposta dos sensores. E outra para
responsável pela captação dos sinais de imagem do paciente no
gantry (sensores).
➢ Gabinete auxiliar. É o local que está inserido o sistema de
alimentação, componentes, placas de controle e de potência do
equipamento.
➢ Mesa do paciente. Conjunto de componentes elétricos, eletrônicos e
mecânicos, responsável por transportar o paciente para o interior do
gantry.
➢ Computador do operador. Responsável por executar o software de
interface da maquina ao operador, onde é possível realizar comandos
para exames, executar configurações e analisar imagens.
A interação entre os sistemas apresentados na figura 6 é representado pelo
diagrama de blocos da figura 7.
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Figura 7 - Interação dos sistemas do equipamento

Fonte: Autoria própria (2022).

Com a figura 7 é possível ver que o sistema de refrigeração é essencial para
manter os componentes do gantry refrigerado. O sistema de alimentação interage
com todos os sistemas do equipamento, exceto com o computador do operador.
Também é visível que os sensores se comunicam com os componentes de controle
e processamento no gabinete auxiliar (sistema de transmissão e recepção) que
transmite as informações processadas para a interface de interação no computador
do operador. E que há um estabilizador e nobreak para o sistema de alimentação e
outro para o computador do operador.
2.8 Síntese do capítulo
Neste capítulo foram expostos o referencial teórico sobre engenharia de
confiabilidade e manutenção, abordado os conceitos de confiabilidade, manutenção,
qualidade e falhas. Também foram apresentadas as ferramentas que serão
utilizadas no estudo para análise de falhas e os sistemas dos equipamentos
analisados.
.
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3 METODOLOGIA
Neste capítulo serão abordados a aplicação do referencial teórico do
capítulo 2 e a metodologia apresentada na seção 1.5 da aplicação do estudo de
RCA (Análise de Causa Raiz de Falha) em equipamentos médicos de diagnóstico
por imagem.
3.1 Aplicação de ferramentas RCA
Conforme fluxograma da figura 1, foram aplicadas as ferramentas de RCA
apenas nos atendimentos com status de equipamento parado. Pois são os
atendimentos que mais geram custos e afetam a disponibilidade dos equipamentos.
Sendo os atendimentos que mais interessam o estudo de causas raízes. As
ferramentas RCA serão aplicadas em 7 etapas conforme fluxograma da figura 8.
Figura 8 – Fluxograma da aplicação das ferramentas RCA

Fonte: Autoria própria (2022).

De acordo com a figura 8 a primeira etapa da metodologia de aplicação das
ferramentas RCA consistirá na coleta de dados e organização das informações com
o auxílio do histograma.
Na segunda etapa será realizado a organização das informações contidas
nos históricos dos atendimentos com o auxílio da 5W + 2H. Após a organização das
informações ocorrerá a aplicação na terceira etapa da GUT, para atribuir índices de
priorização de análise para as demais etapas.
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Na quarta etapa será realizado a planificação gráfica das informações das
etapas anteriores com o diagrama de Ishikawa (causa e efeito). Na sequência serão
aplicadas as técnicas dos cinco porquês na quinta etapa, para o levantamento das
principais causas raízes que levaram as falhas.
Por fim na sexta etapa será realizado a planificação gráfica das causas
raízes levantadas com o auxílio da análise da árvore de falhas (FTA) e na sétima
etapa transcorrerá novamente a aplicação da 5W + 2H com a finalidade de organizar
um plano de ação de melhoria.
3.1.1 Coleta de dados
Os modelos dos equipamentos, em estudo foram escolhidos inicialmente por
serem uma modalidade que opera em conjunto com vários sistemas de suporte, com
isso são um dos equipamentos para diagnóstico por imagem de maior complexidade
de funcionamento e custo de operação, assim a melhorias das estratégias de
manutenção podem gerar grande impacto financeiro.
Foi realizada a coleta dos históricos de atendimentos de manutenção dos
equipamentos geração Y por possuírem a maior base instalada de sua categoria na
região estudada e consequentemente maior volume de dados relacionados a
manutenção. E o modelo geração Z, por ser uma nova linha de produto da mesma
categoria da geração Y, com uma base instalada promissora crescente.
O levantamento dos dados foi realizado através dos sistemas eletrônicos de
bancos de dados da empresa que realiza o serviço de manutenção, o período de
análise escolhido foi de 1 ano, de janeiro a dezembro de 2021. Este período foi
escolhido por ser o mais recente, enxuto, por conter todos os meses de um ano e
consequentemente todas as estações climáticas.
Há uma série de informações relevantes para análise de manutenção nos
dados coletados, pois os históricos são escritos pelo técnico responsável do
atendimento logo após a realização do serviço de manutenção. Eles descrevem de
maneira resumida os motivos da realização do serviço, o status de operação do
equipamento, o serviço que foi executado, as peças trocadas ou reparadas, a
duração do atendimento e o total de tempo que o equipamento ficou parado.
Nos dados coletados do histórico de atendimento contém o status de
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operação do equipamento, com esta informação é possível classificar os
atendimentos com status de equipamento parado, parcialmente operante e operante.
Como serão aplicadas ferramentas de análise de falhas nos históricos, não foram
considerados para análise os atendimentos de manutenção preventiva, de
modificação e upgrades de equipamento.
Após a coleta individual do histórico de atendimento de manutenção de cada
equipamento em estudo, foi realizada a compilação dos dados em um único arquivo
para facilitar a organização das análises qualitativas e para aplicação das
ferramentas de RCA.
3.1.2 Organização dos dados
Os dados coletados no sistema foram compilados em um único arquivo e
modelados em gráficos para facilitar as análises e o entendimento global das
informações. Após a modelagem foi realizado o gráfico da figura 9 com a proporção
entre os modelos dos equipamentos estudados.
Figura 9 – Gráfico da proporção dos modelos de equipamentos estudados

Fonte: Autoria própria (2022).

A figura 9 expõe que o modelo geração Y com a maior base instalada na
região estudada representa 76,27% do total de equipamentos estudados, e o modelo
geração Z que possui uma base instalada crescente representa 23,73% do total de
equipamentos.
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A relação dos números total de atendimentos por modelo analisado é
apresentada na figura 10.
Figura 10 – Gráfico da relação de atendimentos por modelos de equipamentos estudados

Fonte: Autoria própria (2022).

A figura 10 apresenta que 71,52% do total dos atendimentos de 2021 foram
realizados nos modelos geração Y (que representa 76,27% do total dos
equipamentos estudados), e 28,48% do total dos atendimentos de 2021 foram
realizados nos modelos geração Z (que representa 23,73% do total dos
equipamentos estudados).
Considerando a informação do status de operação dos dados coletados,
foram classificados os atendimentos em equipamento parado, parcialmente operante
e operante. Após a classificação dos atendimentos os dados foram modelados no
gráfico da figura 11 com a proporção entre número total de atendimentos analisados
e o status de operação do equipamento.
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Figura 11 – Gráfico da proporção entre número total de atendimentos analisados e o status de
operação do equipamento.

Fonte: Autoria própria (2022).

É possível observar na figura 11 que do total dos atendimentos estudados
no período, 14,94% foram por causa da parada do equipamento (causado por falha),
33,79% afetaram o funcionamento, mas não parou a máquina (causado por defeito
maior) e 51,27% não afetaram o funcionamento (causado por defeitos menores).
Para comparação entre as gerações, os dados sobre a classificação dos
atendimentos foram organizados por modelos e apresentado no gráfico da figura 12
com a proporção do número total de atendimentos por equipamento e o status de
operação.
Figura 12 – Gráfico da proporção entre número de atendimentos por equipamento e o status
de operação do equipamento.

Fonte: Autoria própria (2022).
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Conforme a 12 do total dos atendimentos realizados nos modelos geração Y
(71,52% do total analisado) 15,13% foram por causa da parada do equipamento
(causado por falha), 35,22% afetaram o funcionamento, mas não parou o
equipamento (causado por defeito maior) e 49,65% não afetaram o funcionamento
(causado por defeitos menores). Já em relação aos atendimentos realizados nos
modelos da geração Z (28,48% do total analisado) 14,46% foram por causa da
parada do equipamento (causado por falha), 30,12% afetaram o funcionamento, mas
não parou o equipamento (causado por defeito maior) e 55,42% não afetaram o
funcionamento (causado por defeitos menores).
Os dados também foram organizados para verificar a proporção de
atendimentos distribuído ao longo do ano de estudo (2021). A figura 13 mostra a
distribuição por modelo de equipamento.
Figura 13 – Distribuição dos atendimentos por modelo.

Fonte: Autoria própria (2022).

Avaliando a figura 13 é possível notar uma distribuição uniforme ao longo
dos meses do período analisado dos atendimentos de manutenção, sendo os meses
de fevereiro, agosto e dezembro com as menores incidências de atendimentos, e os
meses de maio, setembro e novembro com as maiores incidências.
A figura 14 apresenta a distribuição dos atendimentos ocorridos durante o
ano de estudo (2021) pela classificação do status de operação do equipamento.
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Figura 14 – Distribuição dos atendimentos por status de operação.

Fonte: Autoria própria (2022).

De acordo com a figura 14 é possível notar que os meses com maiores
incidência de atendimentos relacionados a equipamento parado ocorreram nos
meses de maio, setembro e novembro. E os meses com menores incidências foram
fevereiro, julho, agosto e dezembro.
Com base nas figuras 13 e 14 é possível dizer que os meses com os
maiores índices de equipamento parado e volume total de atendimentos para o ano
de 2021 foram maio e novembro, e o com os menores índices fevereiro e dezembro.
3.1.3 Classificação dos atendimentos
Foram aplicadas as perguntas baseadas na 5W + 2H no histórico de cada
atendimento com status de equipamento parado. Assim foram possíveis classificar:
a) os motivos dos atendimentos; b) qual sistema falhou; c) o mês de ocorrência da
falha; d)quem foi o responsável pelo atendimento; e)qual foi a causa da falha; f)
como foi feito o reparo; e g)uantas horas o equipamento ficou parado. Os históricos
de atendimentos foram classificados de acordo com as perguntas do quadro 5.
Quadro 5 – Metodologia da formulação das perguntas 5W+2H
O Que?
(What?)
Qual foi o
motivo da
origem do
atendimento
?

Onde?
(Where?)

Quando?
(When?)

Quem?
(Who?)

Por quê?
(Why?)

Qual sistema
do
equipamento
foi afetado?

Em qual
mês
ocorreu a
falha?

Quem é o
responsável
pelo
reparo?

Qual foi o
motivo da
falha?

Fonte: Autoria própria (2022).

Como?
(How?)

Quanto?
(How Much?)

O que foi feito
Quantas horas
para reparar?
o equipamento
Como evitar
ficou parado?
reincidência?
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Com a tabela 5W + 2H foi possível organizar as informações contidas nos
históricos de atendimentos de maneira sistemática, os resultados obtidos com essa
ferramenta foram essenciais para a aplicação da GUT e Ishikawa.
Após a classificação foi realizado um agrupamento de cada categoria das
perguntas para avaliar os principais motivos de parada dos equipamentos. Após o
agrupamento das categorias, foi realizada uma análise detalhada da coluna onde?
(Where) do quadro 5, com o objetivo de localizar os sistemas que causaram maior
frequência de atendimentos.
Após análise detalhada da coluna onde? (Where) do quadro 5, foi criado o
gráfico da figura 15.
Figura 15 – Gráfico da proporção entre os sistemas afetado pelo número total de atendimento.

Fonte: Autoria própria (2022).

O gráfico da figura 15 nos mostra que 80,67% das falhas que pararam os
equipamentos analisados tiveram origem nos cinco seguintes sistemas:
•

Sistema de refrigeração;

•

Sistema de transmissão e recepção;

•

Mesa do paciente;

•

Sistema de alimentação;

•

Software.
Por serem os sistemas que corresponderam por mais de 80% do volume
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total de atendimentos de equipamento parado, eles foram escolhidos para aplicação
das demais ferramentas de RCA.
Também foi realizada uma análise detalhada da coluna Quem? (Who) do
quadro 5, com o objetivo de verificar os principais responsáveis pelos atendimentos,
conforme a figura 16.
Figura 16 – Gráfico da relação do total dos atendimentos pelos responsáveis do atendimento.

Fonte: Autoria própria (2022).

Na figura 16 é possível notar que 54,22% dos atendimentos de manutenção
foram sob a responsabilidade de um técnico em campo, 43,37% foram de
responsabilidade do técnico remotamente e 2,41% foram de responsabilidades de
terceiros.
A classificação da coluna Quem? (Who?) do quadro 5, trouxe uma
informação relevante sobre a forma como foram realizados (presencial ou remoto) os
atendimentos de equipamento parado (falha), com isso foram removidos os
atendimentos relacionados a terceiros e o gráfico da figura 17 foi criado, para a
comparação entre as principais formas de atendimentos (presencial ou remoto) de
manutenção para os casos de equipamento parado por modelo de equipamento.
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Figura 17 – Gráfico da relação do total dos atendimentos pelos forma do atendimento por
modelo.

Fonte: Autoria própria (2022).

Conforme a figura 17, 46,77% dos atendimentos do modelo da geração Y
foram de forma remota e 53,23% de forma presencial. Os modelos da geração Z
tiveram 36,84% dos atendimentos de forma remota e 63,16% de forma presencial.
3.1.4 Aplicação da ferramenta GUT
A partir da tabela 5W + 2H baseada no quadro 5, com os principais motivos
que causaram os atendimentos e seguindo os critérios do quadro 2, foi possível
atribuir um índice para Gravidade (G), Urgência (U) e Tendência (T) nos históricos
dos atendimentos dos cinco principais sistemas que causaram a parada do
equipamento, conforme quadro 6.
Quadro 6 – Metodologia da formulação das perguntas 5W+2H+GUT

O Que?
(What?)

Onde?
(Where?)

Quando
?
(When?)

Quem?
(Who?)

Por
quê?
(Why?)

Como?
(How?)

O que foi
Qual foi
feito para
o
reparar?
motivo
Como evitar
da
reincidência
falha?
?
Fonte: Autoria própria (2022).

Qual foi o
Qual
Em qual
motivo da
sistema do
mês
origem do
equipamento ocorreu a
atendimento
foi afetado?
falha?
?

Quem é o
responsável pelo
reparo?

Quanto?
(How
Much?)
Quantas
horas o
equipamento ficou
parado?

G U T G
x
U
x
T
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Após atribuição dos índices individuais foram organizados os dados e
classificados pela multiplicação dos índices (GxUxT) em quatro categorias conforme
quadro 7.
.
Quadro 7 – Classificação do índice GUT.
Categoria

Valor GxUxT

Muito elevado

>95

Elevado

>60

Moderado

>=25

Baixo
<25
Fonte: Autoria própria (2022).

Os resultados da frequência por classificação GUT, após a aplicação da
ferramenta para os cinco principais sistemas que causaram a parada do
equipamento, são apresentados nos quadros 8 ao 12.
O quadro 8 apresenta os resultados da aplicação da GUT nos atendimentos
relacionados ao sistema de refrigeração.
Quadro 8 – Resultados da aplicação da ferramenta GUT nos atendimentos relacionados ao
sistema de refrigeração.
Categoria GUT
Muito elevado
Elevado
Moderado
Baixo

Modelo

Frequência

GERAÇÃO Y

15,5%

GERAÇÃO Z

3,8%

GERAÇÃO Y

7,7%

GERAÇÃO Z

3,8%

GERAÇÃO Y

53,8%

GERAÇÃO Y

11,6%

GERAÇÃO Z

3,8%

Fonte: Autoria própria (2022).

O sistema de refrigeração é crucial para todo o equipamento, caso a falha
neste sistema não seja resolvida de forma rápida ela tem o potencial de afetar os
demais sistemas. Assim o valor dos índices Tendência (T) e Urgência (U) foram
elevados para a maioria dos atendimentos envolvendo o sistema de refrigeração,
afetando o índice geral GUT, por essa razão houve uma frequência significativa para
a categoria GUT muito elevado para este sistema.
O quadro 9 apresenta os resultados da aplicação da GUT nos atendimentos
relacionados ao sistema de transmissão e recepção
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Quadro 9 – Aplicação da ferramenta GUT nos atendimentos relacionados ao sistema de
transmissão e recepção
Categoria GUT

Modelo

Frequência

Moderado

GERAÇÃO Z

7,7%

GERAÇÃO Y

61,5%

GERAÇÃO Z

30,8%

Baixo

Fonte: Autoria própria (2022).

O sistema de transmissão e recepção não possui potencial para afetar
outros sistemas, e geralmente foram atendimentos de baixa gravidade, assim houve
uma maior incidência da categoria GUT baixo para este sistema.
O quadro 10 apresenta os resultados da aplicação da GUT nos
atendimentos relacionados ao sistema da mesa do paciente.
Quadro 10 – Aplicação da ferramenta GUT nos atendimentos relacionados ao sistema da mesa
do paciente.
Categoria GUT

Modelo

Frequência

Moderado

GERAÇÃO Z

7,7%

GERAÇÃO Y

61,5%

GERAÇÃO Z

30,8%

Baixo

Fonte: Autoria própria (2022).

O sistema da mesa do paciente também não possui potencial para afetar
outros sistemas, com isso os índices Tendência (T) foram baixos e, porém por ser o
sistema mecânicos houve casos com índice Gravidade (G) alto, por isso houve
maior frequência da categoria GUT baixo, e uma incidência significativa da categoria
GUT moderado.
O 11 apresenta os resultados da aplicação da GUT nos atendimentos
relacionados ao sistema de alimentação.
Quadro 11 – Aplicação da ferramenta GUT nos atendimentos relacionados ao sistema de
alimentação.
Categoria GUT

Modelo

Frequência

Elevado

GERAÇÃO Y

30%

GERAÇÃO Y

40%

GERAÇÃO Z

30%

Moderado

Fonte: Autoria própria (2022).
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O sistema de alimentação assim como o de refrigeração, são cruciais para
todo o equipamento, a falha nestes sistemas tem o potencial de afetar os demais,
inclusive o sistema de refrigeração, assim a classificação dos índices Gravidade (G),
Tendência (T) e Urgência (U) foram elevados para a maioria dos atendimentos,
afetando o índice geral GUT, por essa razão houve uma frequência significativa para
a categoria GUT muito elevado e moderado para este sistema.
O quadro 12 apresenta os resultados da aplicação da GUT nos
atendimentos relacionados ao sistema de software.
Quadro 12 – Aplicação da ferramenta GUT nos atendimentos relacionados ao sistema de
software.
Categoria GUT
Moderado
Baixo

Modelo

Frequência

GERAÇÃO Y

40%

GERAÇÃO Z

10%

GERAÇÃO Y

40%

GERAÇÃO Z

10%

Fonte: Autoria própria (2022).

Os problemas no sistema de software geralmente foram de baixa
complexidade de resolução, assim o índice gravidade (G) foi baixo, com isso houve
uma maior incidência da categoria GUT baixo e moderado para este sistema.
3.1.5 Aplicação da ferramenta diagrama Ishikawa
Para a aplicação do diagrama de Ishikawa, inicialmente foi atribuído ao
quadro 6 as possíveis causas das paradas dos equipamentos, após atribuir as
principais causas a cada atendimento, foi realizada a organização dos dados para
verificar a frequência de ocorrência e a média do fator GUT para cada causa como
mostrado no quadro 13.
Quadro 13 – Principais causas, seu fator médio GUT e frequência.
Causas
Vazamentos de água no circuito de refrigeração.
Ineficácia ou avaria do estabilizador de tensão.
Condições ambientais como umidade
Sobrecarga no banco de dados pelo cliente.
Falha e/ou falta de manutenção do nobreak dos computadores

Média
GUT
85,5
64
52
32
30,4

Frequência
8,57%
4,29%
2,85%
4,29%
7,16%
Continua
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falta de manutenção adequada do chiller
Instabilidade do fornecimento energia da concessionária.
Falta de capacidade de reativação automática/Interrupção no fornecimento
de energia da concessionária.
modulo x2 do sistema
Operador
Placa x1 do sistema
Erro
Desgaste por uso
Drivers de movimento vertical e horizontal da mesa.
Queda de detritos dentro do sistema
Média GUT
Fonte: Autoria própria (2022).

30
27,95

Continuação
4,29%
31,42%

26
20
19
17
15
13,5
12
9
29,85

14,28%
2,85%
2,85%
5,72%
2,85%
2,85%
4,29%
1,44%
100,00%

Para a elaboração do diagrama foi dividido o quadro 13 pelo local da falha e
modelo, gerando o quadro 14.
Quadro 14 – Principais causas, seu fator médio GUT e frequência, por sistema de origem e
modelo.
Onde? (Where?)

Modelo

Média
GUT

8
6

Operador

7,70%

6,5

Placa x1 do sistema

30,77%

10,1

TOTAL DA FREQUÊNCIA

84

Sistema de refrigeração
41,8
50
GERAÇÃO Z
Média do sistema
GERAÇÃO Y
Sistema de transmissão
e recepção

20
46,6
21
9

GERAÇÃO Z

Média do sistema

Frequência

Falta de capacidade de reativação
automática/Interrupção no
fornecimento de energia da
concessionária.
falta de manutenção adequada do
Chiller
Instabilidade do fornecimento
energia da concessionária.
Vazamentos de água no circuito
de refrigeração.
Vazamentos de água no circuito
de refrigeração.
TOTAL DA FREQUÊNCIA
Instabilidade do fornecimento
energia.
Instabilidade do fornecimento
energia.
Módulo x2 do sistema

37,5
GERAÇÃO Y

Causas

38,46%
11,54%
26,92%
11,54%
11,54%
100%
30,77%
15,38%
15,38%

100%
Continua
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GERAÇÃO Y
Mesa do paciente.

18

Umidade no ambiente

12

Desgaste por uso
Drivers de movimento vertical e
horizontal da mesa.
Instabilidade do fornecimento
energia.
Instabilidade do fornecimento
energia.
Queda de detritos dentro do
sistema
TOTAL DA FREQUÊNCIA

12,3
11
3

GERAÇÃO Z
3
Média do sistema

9,88
80

GERAÇÃO Y

53,3
64

sistema de alimentação

48
GERAÇÃO Z
32
Média do sistema

55,4
30

GERAÇÃO Y
software

34
24

GERAÇÃO Z

16
12

Média do sistema

Condições ambientais
Ineficácia ou avaria do
estabilizador de tensão.
Instabilidade do fornecimento
energia da concessionária.
Instabilidade do fornecimento
energia da concessionária.
Queda de detritos dentro do
sistema
TOTAL DA FREQUÊNCIA
Sobrecarga no banco de dados
pelo cliente.
Falha e/ou falta de manutenção
do nobreak dos computadores
Erro
Falha e/ou falta de manutenção
do nobreak dos computadores
Erro

23,2
TOTAL DA FREQUÊNCIA
Fonte: Autoria própria (2022).

Continuação
9,09%
18,19%
27,27%
27,27%
9,09%
9,09%
100,00%
10%
30,00%
30,00%
20,00%
10,00%
100,00%
30,00%
40,00%
10,00%
10,00%
10,00%
100,00%

Com o auxílio do quadro 14, foi possível desenvolver o diagrama de causa
efeito (Ishikawa) da figura 18. Para facilitar a leitura do diagrama os sistemas mais
críticos com maior média GUT foram destacados com círculos na cor vermelha e as
causas mais críticas com círculos na cor laranja.
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Figura 18 – Diagrama de causa efeito (Ishikawa)

Fonte: Autoria própria (2022).
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A figura 18, do diagrama de Ishikawa, possibilita a visualização de uma
maneira sistematizada das principais causas por sistemas que levaram a falha no
equipamento.
3.1.6 Aplicação da técnica dos cinco porquês
Para a aplicação da técnica dos cinco porquês foi aplicado ao quadro 13 as
perguntas “por que?” de forma sistemática para os eventos da coluna “causas”, com
o objetivo de mapear as causas raízes dos eventos que levaram a falhas no
equipamento.
Quadro 15 – Aplicação da técnica dos 5 porquês.
Causas
Vazamentos
de água no
circuito de
refrigeração.

1º Porquê

2º Porquê

3º Porquê

Perda de
pressão no
circuito

Perda de água

Vazamentos
ocultos

Ineficácia ou
avaria do
estabilizador
de tensão.

Mau
funcionamento

Falta
manutenção
ou tecnologia
antiga

Redução de
custos

Condições
ambientais
como umidade
e temperatura

Falha na
regulação da
temperatura e
umidade

Deficiência do
projeto

Desconhecime
nto ou
redução de
custos

Porque não
apagou dados
antigos

Falta de
procedimentos
claros para
quais arquivos
podem ser
deletados

Especificar
para onde e
quando enviar
os dados
antes de
apagar

Sobrecarga no
banco de
dados pelo
cliente.
Falha e/ou
falta de
manutenção
do nobreak
dos
computadores
Falta de
manutenção
adequada do
chiller

Mau
funcionamento

Falta
manutenção
ou tecnologia
antiga

Condições
severas de
trabalho

Deficiência de
projeto do
chiller ou da
instalação e
manutenção

4º Porquê
Sistema muito
extenso e
pressão
elevada
Sub avaliação
dos impactos
desses
periféricos na
disponibilidade
dos
equipamentos
Reduzir o
custo de
implantação e
o custo de
funcionamento
.

Redução de
custos

Subavaliação
dos impactos
desses
periféricos na
disponibilidade

Desconhecime
nto ou
redução de
custos

Subavaliação
dos impactos
desses
periféricos na
disponibilidade
dos
equipamentos

5º Porquê

Falta de
informações
sobre os
riscos
potenciais da
falha destes
periféricos

Falta de
informações
sobre os
riscos
potenciais da
falha destes
periféricos
Falta de
informações
sobre os
riscos
potenciais da
falha destes
periféricos
Continua
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Continuação
Instabilidade
do
fornecimento
energia da
concessionári
a.

Padrões de
qualidade da
energia
elétrica da
concessionári
a são
incompatíveis
com a dos
equipamentos
médicos.

Oscilações ou
interrupções
pontuais ou
repetitivas do
fornecimento
de energia
elétrica

Susceptibilida
de do sistema
da
concessionári
a as
condições
climáticas e
ambientais
adversas
Condição
severa de uso,
falha no
fornecimento
de energia
elétrica,
deficiência de
projeto ou
instalação,
deficiência de
manutenção

Falha da
reativação
automática do
chiller

Presença de
erro não
"resetavél"

Algum trigger
de condição
limite foi
excedido

Módulo x2 do
sistema

Defeito no
hardware e ou
software

Falha do
nobreak

Operador

Deficiência na
operação e
manuseio do
sistema

Desconhecime
nto das
condições
limites de uso

Placa x1 do
sistema

Defeito no
hardware

Falha do
fornecimento
de energia

Erro de
software

Defeito no
hardware e ou
software

Falha do
nobreak

Desgaste por
uso da Mesa
do paciente.

Desgaste
mecânico

Uso repetitivo
e
inobservância
das condições
do manual de
operação

Dificuldade em
encontrar a
causa raiz da
falha elétrica

Dificuldade em
demonstrar a
falha

Falta de
acessibilidade
aos manuais e
procedimentos
de operação
dos sistemas
Defeito do
estabilizador
ou falta da
concessionári
a

Manutenção
vinculada ao
tempo de uso
e não ao
número de
operações e
desconhecime
nto dos limites
de operação
Continua
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Continuação

Drivers de
movimento da
mesa.

Desgaste
mecânico ou
falha de
energia

Queda de
detritos dentro
do sistema

perda de
referência dos
limites de
movimentação

Manutenção
vinculada ao
tempo de uso
Oscilações ou
e não ao
interrupções
número de
pontuais ou
operações e
repetitivas do
desconhecime
fornecimento
nto dos limites
de energia
de
elétrica, Uso
operação/susc
repetitivo e
eptibilidade do
inobservância
sistema da
das condições
concessionári
do manual de
a as
operação
condições
climáticas e
ambientais
adversas
Detritos
sólidos ou
líquidos
Bloqueio de
aderidos a
sensores
superfícies
dos sensores
de posição e
movimentação
Fonte: Autoria própria (2022).

Dificuldade em
encontrar a
causa raiz da
falha elétrica

Dificuldade em
demonstrar a
falha

Condições
impróprias de
ambiente
afetam o
funcionamento
dos sensores

ambiente fora
de
especificação

Com base no quadro 15 é possível notar que a técnica dos cinco porquês se
mostrou muito eficiente para inferir as causas raízes dos eventos que levaram a
falha. Porém esta ferramenta não é eficiente para associar as causas raízes comuns
entre os eventos.
3.1.7 Aplicação da ferramenta Análise da Árvore de Falhas (FTA)
Para associar as causas raízes comuns entre os eventos levantados no
quadro 15, foi realizado a elaboração da árvore de falhas. Utilizando as inferências
dispostas no quadro 15 como base, foram possíveis relacionar as causas de acordo
com o seu nível de contribuição para a ocorrência da falha.
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Figura 19 – Análise de Árvore de Falhas (FTA)

Fonte: Autoria própria (2022).
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A árvore de falhas elaborada na figura 19 associou as causas levantadas no
quadro 15, em níveis de contribuição para a ocorrência da falha, além da
organização das inferências levantadas. A figura 19 dispõem no último nível (nas
esferas) os eventos básicos que desencadearam as falhas, ou seja as causas raízes
que originaram os atendimentos de manutenção por falha.
Com a árvore de falhas da figura 19 foi possível identificar as causas raízes
dispostas no quadro 16.
Quadro 16 – Causas raízes levantadas.
Causas raízes
Vazamentos ocultos
Falta de procedimentos claros para quais arquivos podem ser
deletados
Falta de acessibilidade aos manuais e procedimentos de
operação dos sistemas
Instabilidade do fornecimento energia da concessionária.
Falta de manutenção do nobreak dos computadores
Condições severas de uso
Falta de manutenção adequada do chiller
Redução de custos no projeto
Manutenção vinculada ao tempo de uso e não ao número de
operações
Queda de detritos dentro do sistema
Fonte: Autoria própria (2022).

Conforme o quadro 16 a árvore de falhas auxiliou no levantamento de 10
eventos básicos ou causas raízes que originaram os atendimentos de manutenção
por falha.
3.1.8 Aplicação da ferramenta 5W + 2H
Foram aplicados ao quadro 16 as perguntas da 5W + 2H com o objetivo de
organizar as possíveis soluções para as causas raízes levantadas. Assim foi
elaborado o quadro 17 com a aplicação da ferramenta.
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Quadro 17– 5W + 2H plano de ação.
Causas

Vazament
os ocultos

O Que?
(What?)

Aprimorar as
estruturas de
vedação do
circuito de
refrigeração

Onde?
(Where?)

Circuito de
refrigeraçã
o

Falta de
procedime
ntos claros
para quais
arquivos
podem ser
deletados

Aperfeiçoar
procediment
os e
manuais de
operação

Manuais
de
operação
e
treinament
o

Falta de
acessibilid
ade aos
manuais e
procedime
ntos de
operação
dos
sistemas

Facilitar a
acessibilidad
e aos
manuais

Manuais
de
operação
e
treinament
o

Instabilida
de do
fornecime
nto
energia da
concessio
nária.

Melhoria nas
estruturas de
proteção e
estabilização
da rede
elétrica dos
equipamento
s

Falta de
manutenç
ão do
nobreak
dos
computad
ores

Condições
severas de
uso

Ressaltar a
importância
desses
periféricos
para a
disponibilida
de do
equipamento
Adaptar o
projeto as
condições
do local que
o
equipamento
for instalado

Sistema
de
Alimentaçã
o

Sistema
de
Alimentaçã
o

Circuito de
refrigeraçã
o

Quando
?
(When?)

Por que?
(Why?)

Como?
(How?)

Quanto?
(How
Much?)

Proprietári
o da
estrutura
de
refrigeraçã
o

Para evitar
possíveis
vazamentos

Avaliar os
possíveis
pontos
frágeis do
sistema que
são
suscetíveis
a
vazamentos
e aplicar
melhorias

Custo do
pessoal e
material
para
implementa
ção das
melhorias

3a6
meses

Equipe de
aplicação
do
equipamen
to

Para
melhorar a
operação do
equipamento
e evitar
sobrecarreg
amento do
banco de
dados

Adicionar
procediment
os claros
para evitar o
sobrecarreg
amento do
banco de
dados

Tempo
para
elaboração
dos
procedimen
tos

3a6
meses

Equipe de
aplicação
do
equipamen
to

Para
diminuir a
ocorrência
de falhas por
erros de
operação

Facilitar o
acesos aos
manuais de
operação e
treinamento

Tempo da
equipe de
aplicação

1a2
meses

Proprietári
o da
estrutura
de
alimentaçã
o

Para
diminuir a
ocorrência
de falhas por
instabilidade
da rede

Melhoria
nos projetos
e
atualização
dos
periféricos
de proteção
e
estabilizaçã
o

Custo do
projeto e
dos
hardwares
necessário
s

1a2
meses

Proprietári
o da
estrutura
de
alimentaçã
o

Para
diminuir a
ocorrência
de falhas por
instabilidade
da rede

Elaborar e
seguir um
plano de
manutenção
para esses
periféricos

Custos
relacionado
sa
aplicação
da
manutençã
o preditiva.

2a4
meses

Equipe de
instalação
do sistema
de
refrigeraçã
o

Para evitar
possíveis
falhas por
causa de
condições
anormais de
clima

Melhoria
nos projetos
de acordo
com o local
de
instalação

Custo do
projeto e
material
para
implementa
ção das
melhorias

1a2
meses

Quem?
(Who?)

Continua
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Continuação
Ressaltar a
importância
desses
periféricos
para a
disponibilida
de do
equipamento
Fazer um
estudo de
relação
custo e
benefício da
redução de
custos no
projeto em
relação aos
custos de
manutenção
dos
equipamento
s

Falta de
manutenç
ão
adequada
do chiller

redução
de custos
no projeto

Manutenç
ão
vinculada
ao tempo
de uso e
não ao
número de
operações

Rever o
planejament
o da
manutenção
preventiva
para este
sistema

Queda de
detritos
dentro do
sistema

Evitar
interferência
s externas
nos sistemas
internos da
mesa

Circuito de
refrigeraçã
o

Todos os
sistemas
do
equipamen
to

Mesa do
paciente

Mesa do
paciente

Proprietári
o da
estrutura
de
refrigeraçã
o

Para
diminuir a
ocorrência
de falhas por
causa do
sistema de
refrigeração

Elaborar e
seguir um
plano de
manutenção
para esses
periféricos

Custos
relacionado
sa
aplicação
da
manutençã
o preditiva.

Proprietári
o do
equipamen
to

Para evitar a
ocorrência
de falhas por
falta de
qualidade no
projeto e
periféricos
do
equipamento

Realizar o
estudo da
relação de
custo e
benefício da
redução de
custos no
projeto.

Tempo
para
elaboração
do estudo

Mais de 6
meses

Equipe
responsáv
el pela
manutençã
o do
equipamen
to

Para evitar a
ocorrência
de falhas no
sistema da
mesa do
paciente

Melhorar o
plano de
manutenção
da mesa
levando em
conta a
frequência
de uso do
equipament
o

Custos
relacionado
sa
aplicação
da
manutençã
o preditiva.

Mais de 6
meses

Equipe
responsáv
el pela
manutençã
o do
equipamen
to e
operador

Para evitar a
ocorrência
de falhas no
sistema da
mesa do
paciente

Zelar para
que detritos
sólidos e
líquidos não
entrem no
sistema da
mesa

Tempo
para
elaboração
dos
procedimen
tos

2a4
meses

3a6
meses

Fonte: Autoria própria (2022).

O quadro 17 trouxe sugestões de melhorias para as causas raízes que
originaram os atendimentos de manutenção por falha, os responsáveis pela
implementação das melhorias, a justificativa da implementação, como implementar
tais melhorias e o custos envolvidos.
3.2 Síntese do capítulo
Neste capítulo foi apresentado o método utilizado para a aplicação das
ferramentas de RCA. Sendo explanadas as etapas de coleta e organização dos
dados com a ferramenta histograma, da classificação dos atendimentos de
equipamento parado com a ferramenta 5W + 2H, da atribuição do fator GUT para os
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atendimentos de equipamento parado, as etapas para a elaboração do diagrama de
causa e efeito (Ishikawa), a busca pelas causas raízes com a ferramenta dos 5
porquês, a organização das causas raízes com a ferramenta árvore de falhas e pôr
fim a elaboração do plano de ação para possíveis soluções para as causas raízes.
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4 DISCUSSÕES FINAIS
Partindo dos objetivos geral e específicos descritos no capítulo 1, a
aplicação do referencial teórico do capítulo 2 para a metodologia do capítulo 3, foi
possível obter do estudo da aplicação de ferramentas RCA concluído no mês de
maio de 2021, os seguintes aspectos relacionados aos atendimentos de
manutenção:
•

Distribuição dos atendimentos por equipamento e status de operação
durante o período de estudo.

•

Os sistemas que originam as falhas.

•

Os níveis médios dos índices de Gravidade Urgência e Tendência das
falhas estudadas.

•

A frequência de ocorrência para cada provável causa de falha.

•

As causas raízes que levam ao atendimento de manutenção por
falha.

•

Um plano de ação para solucionar as causas raízes que levam ao
atendimento de manutenção por falha

Assim neste capítulo foram avaliados os resultados obtidos pela metodologia
do capítulo 3 e as sugestões de melhorias para a manutenção.
4.1 Avaliação dos resultados
Analisando os dados organizados com auxílio das ferramentas de RCA, foi
possível realizar diversas ponderações de acordo com a ferramenta utilizada.
4.1.1 Os sistemas que originam as falhas
Com os resultados obtidos através da aplicação da ferramenta 5W + 2H +
GUT, apresentados no quadro 13, é possível verificar que os sistemas de
refrigeração e alimentação são os sistemas mais críticos do equipamento, por
combinarem maiores frequências de ocorrências e maiores médias do índice GUT.
Como foram analisados apenas os atendimentos de equipamento parado, as
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médias dos índices Gravidade (G) e Urgência (U) foram altas para todos os
sistemas. Porém os sistemas de refrigeração e alimentação são essenciais para a
performance de todo o equipamento.
A parada do sistema de refrigeração pode afetar outros sistemas se não
houver uma resolução rápida, e o sistema de alimentação afeta todos os demais
sistemas, inclusive o sistema de refrigeração, assim além dos índices G e U altos,
esses dois sistemas também tiveram maiores média dos índices Tendência (T), por
isso obtiveram uma média geral GUT maior.
Em contraponto os atendimentos para os sistemas de mesa e transmissão e
recepção, geralmente não afetaram os demais sistemas, possuindo uma média do
índice (T) baixa e consequentemente uma média geral GUT menor.
Após a aplicação da técnica dos cinco porquês e a ferramenta árvore de
falhas, foi possível levantar no quadro 16, os 10 eventos básicos que levaram a falha
do equipamento, neste quadro consta os eventos de instabilidade do fornecimento
de energia elétrica e vazamentos ocultos no sistema de refrigeração. Fazendo uma
análise conjunta com o quadro 13 esses são os dois eventos básicos mais críticos
que requerem maior atenção.
4.1.2 Causas raízes
De acordo com os dados organizados no quadro 13 e na figura 18, é
possível notar que a maioria das falhas estão relacionadas a instabilidade do
fornecimento de energia elétrica. Assim os periféricos de proteção desencadeiam um
papel crucial para evitar falhas. O quadro 16 junto com a figura 19 corroboram essa
afirmação, e ainda apontam outros fatores como redução de custos no projeto e falta
de manutenção nestes periféricos como eventos básicos para origem dessas falhas.
Também é possível notar que muitos atendimentos ocorreram por perda da
capacidade de reativação automática do equipamento, após interrupção no
fornecimento de energia da concessionária. Houve recorrências de falhas no
estabilizador, nobreak e chiller por falta de manutenção, tais componentes são
periféricos, e a aquisição e manutenção deles são responsabilidade do cliente. A
figura 19 deixa explicito que a causa raiz de falha nesses periféricos é consequência
da falta de manutenção associada a redução de custos no projeto na aquisição.
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Os atendimentos causados por vazamentos de água nos circuitos de
refrigeração, foram os que tiveram maior média GUT, por afetar um sistema
importante como o sistema de refrigeração e por sua complexidade de resolução.
A figura 19 apresentou as informações necessárias para a formação do
quadro 16 com os eventos básicos que desencadearam as falhas no equipamento.
Apesar dos problemas relacionados a rede elétrica, o quadro 16 deixa explicito que a
falta de conscientização da importância dos periféricos de proteção, agravada pela
não adoção deles nos projetos de infraestrutura devido à redução de custos como
também pela redução das rotinas, contribuem muito para a ocorrência dos eventos
básicos e consequentemente na incidências de falhas no equipamento.
O quadro 16 também expõe que a falta de conhecimento dos procedimentos
e a dificuldade de acessar os manuais como os principais eventos básicos que
levam a falhas relacionados a operação do equipamento.
4.2 Sugestões de melhorias
A coluna Que? (What?) do quadro 17, apresentado no quadro 18 expõe as
sugestões de melhorias a serem aplicadas para solucionar as causas raízes
levantadas.
Quadro 18 – Sugestões de melhorias.
O Que? (What?)
Aprimorar as estruturas de vedação do circuito de refrigeração
Aperfeiçoar procedimentos e manuais de operação
Facilitar a acessibilidade aos manuais
Melhoria nas estruturas de proteção e estabilização da rede elétrica
dos equipamentos
Ressaltar a importância desses periféricos para a disponibilidade do
equipamento
Adaptar o projeto as condições do local que o equipamento for
instalado
Fazer um estudo de relação custo e benefício da redução de custos
no projeto em relação aos custos de manutenção dos equipamentos
Rever o planejamento da manutenção preventiva para este sistema
Evitar interferências externas nos sistemas internos da mesa
Fonte: Autoria própria (2022).

Dentre as melhorias propostas no quadro 18, o aperfeiçoamento dos
procedimentos e manuais de operação, a facilidade ao aceso aos manuais e expor a
importância dos periféricos de proteção para confiabilidade do equipamento, são
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medidas simples de baixo custo e fácil aplicação no curto prazo.
4.3 Síntese do capítulo
No capítulo 4 foram discutidos os resultados obtidos pelas ferramentas
utilizadas no capitulo 3. Durante a discussão foi possível destacar informações
importantes para o aperfeiçoamento das estratégias de manutenção, como os
pontos críticos que levam as falhas e sugestões de melhorias. Dado que as
ferramentas colocaram em exposição os pontos mais critico que levam as falhas no
equipamento.
Dos diversos eventos básicos que levam as falhas encontrados pelas
ferramentas, destacam-se: a instabilidade do fornecimento de energia elétrica e
vazamentos ocultos no sistema de refrigeração. Como pontos mais críticos para o
equipamento.
Das sugestões de melhorias levantadas para diminuir a ocorrência de falhas
destacam-se: melhoria nas estruturas de proteção e estabilização da rede elétrica
dos equipamentos; e expor a importância dos periféricos de proteção para
confiabilidade do equipamento.
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5 CONCLUSÃO
Este trabalho propôs a aplicação de algumas ferramentas de RCA para o
estudo e análise de melhorias no projeto do equipamento e nas estratégias de
manutenção, com foco na redução e eliminação de falhas que causam paradas nos
equipamentos.
Uma revisão bibliográfica com os principais autores sobre manutenção,
qualidade, suas práticas e ferramentas de RCA foi realizada para embasar os
tópicos abordados, a aplicação da RCA auxiliou no alcance dos objetivos propostos
inicialmente, elas foram essenciais para organizar e sistematizar os dados dos
históricos de atendimento de manutenção dos equipamentos em estudo.
Após o levantamento e organização dos dados com o histograma, foi
possível classificar os atendimentos com a 5W + 2H, o que organizou as ideias para
melhor aplicação da GUT para priorização da análise dos atendimentos, na
sequência foram classificadas as possíveis causas das falhas e planificada com o
auxílio do diagrama de Ishikawa. Em seguida foi aplicado a técnica dos cinco
porquês para inferir as causas raízes que levaram a falhas, a organização das
causas raízes com a ferramenta árvore de falhas e pôr fim a elaboração do plano de
ação para possíveis soluções para as causas raízes.
Assim foi possível ponderar hipóteses sobre as principais causas raízes de
falhas que causaram parada nos equipamentos. Com o mapeamento das principais
causas raízes das falhas, e o plano de ação para este problema, passou ser
realizável o levantamento de sugestões de melhorias para redução e eliminação de
falhas.
Durante o desenvolvimento do trabalho devido ao número expressivo de
atendimentos analisados e falta de padronização dos textos reportados pelos
técnicos em campo, houve grande dificuldades para sistematização e condensação
das informações dos atendimentos na primeira aplicação da ferramenta 5W + 2H do
quadro 5 para classificação dos atendimentos.
Com base nos resultados apresentados, a implantação de ferramentas RCA
junto a uma análise técnica mostrou-se eficaz, permitiu a detecção das causas
raízes de falhas como: instabilidade do fornecimento energia da concessionária; falta
de manutenção do nobreak dos computadores e no chiller; e redução de custos no
projeto.
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Também foi possível com as ferramentas, localizar os principais pontos de
melhorias que podem colaborar para a evolução da disponibilidade dos
equipamentos como: melhoria nas estruturas de proteção e estabilização da rede
elétrica dos equipamentos; e expor a importância dos periféricos de proteção para
confiabilidade do equipamento.
Ao avaliar os dados e resultados expostos nos capítulos 3 e 4 deste
trabalho, nota-se quem foram apresentadas as principais causas raízes das falhas e
sugestões de melhorias. Assim pode-se concluir que os objetivos propostos no item
1.3 foram alcançados com sucesso.
5.1 Sugestões para trabalhos futuros
Com base na avaliação dos resultados e no quadro 17 sobre sugestões de
melhorias seria interessante que trabalhos futuros realizassem estudos relacionados
aos seguintes tópicos:
•

Comparar a relação custo-benefício de economizar nos projetos de
infraestrutura, periféricos de proteção da rede elétrica e manutenção
preventiva, com os custos de manutenção corretiva envolvendo tais
causas;

•

Comparar o histórico de manutenção de equipamentos conectados a
redes elétricas estáveis e com bons periféricos de proteção, com os
demais equipamentos e;

•

Impacto de bons periféricos de proteção, com manutenção em dia para
o funcionamento de equipamentos hospitalares.

•

Implementar nas estratégias de manutenção as sugestões de
melhorias levantadas neste trabalho e verificar se houve impacto nos
indicadores de qualidade.
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