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1. RESUMO 
 

O trabalho proposto consiste na integração entre máquinas e manutenção          

utilizando os conceitos inovadores da Internet das Coisas IoT, o objetivo é agilizar a              

manutenção de equipamentos e reduzir custos e tempo, mostrar instrumentos e           

ferramentas da automação ao universo hospitalar a fim de indicar como, por            

exemplo, um sistema que controle e monitore sinais de equipamentos desde de sua             

instalação a sua liberação pela manutenção responsável, entradas e saídas de           

informações. Definiu-se layout de estudo, sistema lógico, hardware e software,.          

tendo como premissa a Internet das coisas, bem como a aplicação de tags e códigos               

conectados ao equipamento otimizando a dinâmica do serviço e o monitoramento,           

reduzindo erros e atrasos no diagnóstico de falhas e defeitos em diferentes níveis do              

atendimento de urgência ou emergência, de modo a facilitar as tomadas de decisão.             

O trabalho foi desenvolvido com base em pesquisas voltados para a área da             

automação e saúde com foco em hospitais buscando conhecimento e referências           

bibliográficas para desenvolvimento deste projeto na busca por  resultados. 

2. INTRODUÇÃO 
 

Tendo em vista os grandes avanços tecnológicos na área da Medicina,           

observa-se que atualmente vários equipamentos hospitalares fazem parte da rotina          

de profissionais que atuam nessa área. Nesse contexto o Ministério da Saúde criou             

a Política Nacional de Gestão de Tecnologias em Saúde, devido aos interesses na             

adoção de tecnologias em saúde e seus impactos na qualidade da assistência            

(BURMESTER, 2013). 

O foco do problema, desta forma, recai sobre a capacidade de adquirir e              

manter os equipamentos hospitalares funcionando adequadamente, e garantir sua         

manutenção. Observa-se que muitas regiões do país possuem equipamentos mas          

devido a falta de manutenção essas tecnologias estão fora de uso. Segundo o             

DATASUS,2017. Na cidade de São Paulo são aproximadamente 174.139         

equipamentos e 3,9% que estão indisponíveis para a população. Com base nesse            

levantamento nota-se a necessidade de melhoria neste processo de monitoramento          

e manutenção (BRASIL, 2011). 

3. OBJETIVO 
 

Analisar as práticas das técnicas de monitoramento das informações no uso           



 

da manutenção em um ambiente hospitalar. bem como reunir técnicas, ferramentas           

e integrar as atividades do serviço hospitalar no gerenciamento de maquinário em            

hospitais e clínicas. 

4. METODOLOGIA 
 

O sistema de manutenção desenvolvido atualmente nos hospitais,        

principalmente na rede pública, é a manutenção corretiva por meio da qual o usuário              

notifica a necessidade de manutenção para o departamento responsável que verifica           

se o equipamento está na garantia ou em contrato a partir daí entrar em contato com                

técnicos. 
Com os conceitos inovadores da IoT, por meio de sensores e           

microcontroladores para coletar, processar e analisar informações em tempo real,          

com a computação em nuvem a qual armazena em bancos de dados as informações              

necessárias de cada equipamento e sua respectiva condição de funcionamento, o           

que resulta em uma análise dos dados para que seja corretamente acionada o             

departamento de manutenção, sendo assim seu chamado com alarmes e histórico           

de funcionamento, falhas e defeitos de cada equipamento. 

5. DESENVOLVIMENTO 
 

O trabalho de automatização a fim de contribuir para melhores          

funcionamentos e atendimentos dentro dos hospitais. Esse sistema de manutenção          

preditiva baseada nos conceitos da IoT, proporciona um monitoramento mais amplo           

dos parâmetros e condições dessas tecnologias.  

Análise de vibrações em aparelhos rotativo, ar condicionado e geradores de           

energia equipamentos importante para funcionamento de todo o hospital. Controle          

de temperatura em aparelhos de diagnósticos por imagem os de ressonância           

magnética, que tem a necessidade de estar em níveis correto para funcionar. Os             

sensores utilizados são do tipo de medição de condição, acelerômetro piezoelétrico           

para realizar as medições de vibração e o termopar para variação da temperatura. 

O projeto funciona a partir da leitura realizada pelo sensor, essa informação é             

recebida pelo microcontrolador PIC18F4520 de forma digital, calculando os         

parâmetros de temperatura e de vibração. A comunicação entre o microcontrolador e            

o Intel Edison é feita através ZigBee em um padrão sem fio. A placa Intel Edison                

funcionará como uma central recebe todas as informações dos microcontroladores e           



 

compartilha para internet enviando e recebendo dados através do sistema MQTT. 

A figura 1 ilustra o sistema de monitoramento em um hospital com a integração              

da plataforma Azure. 
 

   Figura 1 - Diagrama geral do sistema remoto de monitoramento. 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2017. 

 

Vantagens da adoção de um sistema de monitoramento em nuvem, em relação            

ao atual utilizado principalmente na rede pública confiabilidade dos aparelhos, parada           

programada, redução dos custos no processo. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 
Alguns estudos já realizados apontam que as instituições de saúde tem           

interesse em adotar esse sistema, com base nas vantagens e no custo benefício             

dessa técnica. A preocupação desses hospitais também se concentram na segurança           

dos dados, assim, observa-se que o sistema em nuvem atende a essas expectativas             

(MALLMANN, 2014). 
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