
 

 

 

“ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR COM FOCO EM PÓS-VENDA” 

Data: 31 de março de 2016 
Horário: 08h30 às 18h00 

Local: Hospital Sírio-Libanês - Instituto de Ensino e Pesquisa 
Rua Prof. Daher Cutait, 69 - Bela Vista - São Paulo - SP 
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Rede Metrológica do Estado de São Paulo – REMESP 
Avenida Paulista, 2200 – 9º andar – São Paulo – SP – CEP: 01310-300  
www.remesp.org.br 
 
 
 
 
 

http://www.remesp.org.br/


 
 

Inscrições 
 
Inscrições através do site: www.remesp.org.br 
 

 
 
 
O Metrosaúde é a oportunidade para os profissionais e estudantes da área da saúde 
interagir com representantes de órgãos de governo, agências regulatórias, associações 
de classe, organismos de avaliação da conformidade, instituições de ciência e 
tecnologia, universidades, indústrias e laboratórios de calibração. 
 
Simpósio: 
A gestão dos serviços pós venda na área da saúde, ética e conduta. 
O último Metrosaúde apresentou um cenário bastante consolidado quanto a 
organização das empresas em relação aos projetos dos equipamentos por elas 
construídos, em síntese, os problemas relacionados aos processos de concepção, 
certificação e homologação junto aos órgãos reguladores de produtos da saúde, 
Anvisa, nos parece ser um aspecto bem equacionado por parte dos organizações 
responsáveis. 
 
A questão é o como manter estes mesmos equipamentos com a mesma condição de 
funcionamento quando da sua construção. Este ponto tem preocupado bastante os 
usuários desses materiais é motivo para a realização deste nosso próximo Metrosaúde. 
 
Ao se implantar um sistema de manutenção de equipamentos odonto-médico-
hospitalares é necessário considerar a importância do serviço a ser executado e 
principalmente a forma de gerenciar a realização desse serviço. Não basta 
simplesmente consertar um equipamento - é preciso conhecer o nível de importância 
do equipamento nos procedimentos clínicos ou nas atividades de suporte (apoio) a tais 
procedimentos. 
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Conhecer o histórico do equipamento, sua vida útil, seu nível de obsolescência, suas 
características de construção, a possibilidade de substituição durante a manutenção; 
enfim, tudo o que se refira ao equipamento e que possa, de alguma maneira, subsidiar 
o serviço de manutenção, visando obter segurança e qualidade no resultado do 
trabalho. Todos esses dados vão auxiliar o técnico na análise para detecção de falhas, 
no conhecimento sobre a urgência da realização do serviço, no estabelecimento de 
uma rotina de manutenção preventiva e na obtenção do nível de confiabilidade 
exigido, já que uma manutenção inadequada poderá colocar em risco a vida do 
paciente. 
 
É imprescindível que os técnicos participem sempre de cursos de treinamento, 
principalmente quando novos equipamentos forem adquiridos, que haja monitoração 
constante de sua produtividade e da qualidade dos serviços por eles realizados, que 
saibam interagir com o corpo clínico de maneira cordial e eficiente, que conheça os 
termos médicos para entender e se fazer entender. É ainda imprescindível que o 
pessoal de apoio administrativo também esteja envolvido no tipo de trabalho do grupo 
de manutenção, que não se resume apenas nos serviços de manutenção propriamente 
ditos, mas, no auxílio na aquisição de novos equipamentos, na realização ou 
acompanhamento de testes no momento do recebimento desses equipamentos e 
eventualmente na instrução aos usuários sobre a sua utilização adequada. 
 
Existência de equipamentos de teste e calibração para a avaliação do equipamento 
após a manutenção. Vários tipos de equipamentos, principalmente aqueles que 
representam riscos ao paciente, necessitam de testes de segurança e/ou calibração 
logo após uma manutenção preventiva ou corretiva. Nesses casos, o responsável pelo 
grupo de manutenção deve estar bastante atento, pois, em caso de algum acidente 
hospitalar por falha do equipamento, a equipe de manutenção poderá ser 
responsabilizada. 
 
Nesta edição do Metrosaúde, nosso desejo é reunir um bom número de especialistas 
usuários e fabricantes destes equipamentos odonto-médico-hospitalares para 
avaliarmos, discutirmos e propormos, em especial, a práticas de manutenção dentro 
dos hospitais, centros de diagnóstico em geral e a gestão do risco destes materiais nos 
seus serviços. 
Nosso desejo é que estejam presentes: médicos, enfermeiros, engenheiros clínicos, 
técnicos do Inmetro e da Anvisa e também técnicos dos laboratórios de calibração e 
ensaios. 
 
Contamos com todos vocês para que juntos possamos contribuir para que os serviços 
de saúde sejam cada vez mais eficientes e seguros. 
 
Público alvo:  
Profissionais de laboratórios que prestam serviços de calibração e ensaios, os das áreas 
da saúde, e que atuam em hospitais, clínicas médicas e odontológicas. Também 
profissionais de engenharia clínica, enfermagem, médicos, organismos certificadores e 
especialistas em manutenção de equipamentos odonto-medico-hospitalares. 



 
Programação Preliminar: 

 
8h00min - Credenciamento 
 
8h30min - Palestra Magna: "A metrologia e suas Interfaces na Área da Saúde" 
Dr. Gonzalo Vecina Neto 
 
9h15min - PAINEL 1 - Qualidade na assistência à saúde do paciente, uma preocupação no pós 
comercialização 
Dr. Saide Jorge Calil - Unicamp 
 
9h30min - Palestra 1: Regulamentação e Normalização na gestão de tecnologias em saúde 
Dr. Alexandre Hermini – Unicamp 
 
10h00min - Palestra 2: Aspectos Regulatórios e Tecnovigilância: Notificação e segurança sanitária na pós 
comercialização de produtos para saúde 
Dra. Maria Glória Vicente – Anvisa 
 
10h30min - Coffee 
 
10h45min - Palestra 3: Segurança do paciente e Gerenciamento de Risco 
Dra. Vera Lúcia Borrasca – Hospital Sírio Libanês 
 
11h15min - Palestra 4: Confiabilidade metrológica dos Equipamentos Médico Hospitalares, na visão do 
usuário 
Dra. Taissa Sotto Mayor - IQG 
 
11h45min - Palestra 5: Ações da Engenharia Clínica na Gestão Metrológica 
Dr. Marcello Dias Bonfim - Hospital Sírio Libanês 
 
12h15min - Debates 
 
13h00min - Almoço 
  
14h30min - PAINEL 2 – Competência técnica para gestão de serviços 
Dr. Jean Albert Bodinaud - Remesp 
 
14h45min - Palestra 1: A experiência do SENAI SP na capacitação de profissionais para manutenção e 
calibração de Equipamentos Médicohospitalar 
Dr. João Sanches – SENAI 
 
15h15min - Palestra 2: A responsabilidade do fabricante sobre o ciclo de vida do produto 
Dr. Luciano Oliveira Ferreira – GE Healthcare Systems 
 
15h45min – Coffee 
 
16h00min - Palestra 3: O Papel da metrologia na acreditação hospitalar 
Palestrante: Representante da Organização Nacional de Acreditação 
 
16h30min - Palestra 4: Como contratar serviços de calibração e ensaios no pós venda 
Dr. Fernando G. Barbarini - IBEC 
 
17h00min - Palestra 5: Qualificação de desempenho de Autoclaves – A visão da Enfermagem 
Dra. Rosa Maria Pelegrini Fonseca – Hospital Paulistano 
 
17h30min - Debates e Conclusões 


