
 
Nome do componente curricular: Engenharia Clínica Hospitalar Aplicada 
Pré-requisitos: Não há 
Carga horária total: 72 h 
Carga horária Prática: 36h Carga horária Teórica: 36h 
Objetivos 
Gerais: 
Capacitar o discente de engenharia para gestão de tecnologias e serviços em ambientes 
clínicos e hospitalares. 
Específicos: 
Obter conhecimentos de gestão de serviços técnicos em ambientes hospitalares e 
clínicos. Familiarizar o aluno com os órgãos e instrumentos normativos que certificam 
e regulam fabricação e utilização de equipamentos médicos (ISSO, AVISA, FDA). 
Ementa: 
Introdução a engenharia clínica, Inventário e Implantação de grupo de manutenção de 
equipamentos hospitalares, Gerenciamento da manutenção – Controle periódico, 
Rotinas de Manutenção  Corretivas  e  Preventivas;  Portarias,  legislações, 
regulamentações e normas para certificação, registro, instalação e manutenção dos 
equipamentos médicos hospitalares mais usados; Gerenciamento de serviços externos; 
Aquisição de equipamentos médicos;  Fundamentos  de  segurança  para  unidades  de 
saúde. 
Conteúdo programático: 

• Princípio de funcionamento para aquisição, criação e manutenção da estrutura 
hospitalar, equipamentos eletromédicos mais utilizados. 

• Instalações hospitalares, redes elétricas, hidráulicas, gases medicinais e vapor. 
• Falhas mais frequentes, e análise de defeitos de: (1) Eletrocardiógrafo (ECG) e 

Monitor Cardíaco; (2) Desfibrilador e Cardioversor; (3) Eletrocirurgia; (4) 
Diálise Renal; (5) Ventilador Pulmonar Dispositivos de Infusão; (6) 
Eletroencefalógrafo (EEG), Potencial Evocado; (PE) (7) Eletromiógrafo 
(EMG); (8) Equipamento de Anestesia; (9) Incubadora e Berço Aquecido; (10) 
Gases Hospitalares, Vácuo e Vapor; (11) Lavanderia Hospitalar + Esterilização. 

• Apresentar portarias, legislações, regulamentações, normas e órgãos 
regulamentadores de segurança e risco em estabelecimentos de saúde e 
equipamentos médicos. 

• Base normativa e regulatória aplicável às instalações hospitalares e 
equipamentos médicos. 

• Riscos e Precauções de Equipamentos de diagnóstico e terapia que utilizam 
radiações ionizantes. 

• Gestão de custo, risco, pessoas e patrimônios hospitalares para criação e 
manutenção de bens hospitalares para serviços e pesquisas.   

• Gestão de tempos, custos, pessoa e projetos em ambiente hospitalar. 
• Qualidade, risco, aquisições em contratos. 

Metodologia de ensino utilizada: 



Aulas expositivas, seminários e visitas. 
Recursos instrucionais necessários: 
Lousa, projetor, computadores. 
Critérios de avaliação: 
O sistema de avaliação será definido pelo docente responsável pela UC no início das  
atividades letivas e divulgado aos discentes.  O sistema adotado deve contemplar o 
processo de ensino e aprendizagem estabelecido neste Projeto Pedagógico, com o 
objetivo de favorecer o progresso do discente ao longo do semestre. Para isto, as 
avaliações deverão ser ponderadas de maneira crescente ou, ainda, propiciar 
alternativas de recuperação, como provas substitutivas e/ou aplicação de trabalhos 
adicionais. A promoção do discente na UC  obedecerá aos critérios estabelecidos pela 
Pró-Reitoria de Graduação, tal como discutido no projeto pedagógico do  curso. 
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