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Manter a prontidão do desfibrilador custa tempo e dinheiro aos hospitais, mas quanto? Quatro "atividades de 
prontidão" foram identificadas: a verificação do desfibrilador pelo usuário, verificações de manutenção 
preventiva, serviços e reparos, e manutenção e substituição da bateria. Um questionário foi distribuído para 5 
hospitais e foram coletadas informações referentes às 4 atividades de prontidão identificadas. Os dados coletados 
foram utilizados para calcular o tempo gasto anualmente em prontidão por desfibrilador e o custo anual. 
Concluiu-se que, em média, um único desfibrilador consome aproximadamente 76 horas de enfermagem e tempo 
de engenharia clínica anualmente. Isso se traduz em aproximadamente US$ 2,622 por desfibrilador por ano. A 
verificação do desfibrilador pelo usuário é responsável pela maior porcentagem de tempo e custo (97%). Novos 
desfibriladores equipados com recursos de autoteste que reduzem o tempo gasto na verificação do desfibrilador 
pelo usuário podem reduzir o custo total de propriedade. 
 
 
Os desfibriladores são equipamentos que salvam 
vidas, e a importância de mantê-los em estado de 
prontidão é bem documentada.1,2 Avaliamos aqui o 
que é necessário para manter um desfibrilador em 
estado de prontidão e o quanto isso custa. Os dados 
são apresentados a partir de 5 hospitais pesquisados 
de vários tamanhos, e o custo médio anual de 
manutenção da prontidão do desfibrilador no 
hospital é calculado. 
Existem 4 atividades que os hospitais usam para 
garantir que um desfibrilador esteja pronto quando 
for necessário - verificações do desfibrilador pelo 
usuário, verificações de manutenção preventiva 
(MP), serviços e reparos, e manutenção e 
substituição da bateria. Todas as etapas são 
necessárias e desempenham um papel fundamental 
para garantir que o desfibrilador esteja pronto 
quando necessário. 
 
Verificação do Desfibrilador pelo Usuário 
 
A equipe de enfermagem é normalmente a 
responsável pela verificação do desfibrilador pelo 
usuário e tem dois componentes - uma rápida 
inspeção visual e um teste de descarga. A inspeção 
visual rápida inclui a inspeção do desfibrilador, bem 

como materiais de apoio, como acessórios ou 
suprimentos, para garantir que estejam presentes e 
prontos para o próximo uso (por exemplo, se o 
dispositivo está conectado e carregando; os 
descartáveis estão dentro do prazo de validade). O 
teste de descarga envolve carregar e descarregar o 
desfibrilador em uma resistência de teste e verificar 
se o tempo de carga é aceitável e se a saída está 
dentro das tolerâncias normais. A maioria dos 
hospitais usa um checklist para verificar se a 
verificação do desfibrilador está concluída 
corretamente. 
 
Manutenção Preventiva 
 
As verificações de manutenção preventiva são 
realizadas pelo departamento de engenharia 
biomédica/clínica e geralmente incluem testes de 
segurança elétrica, um teste funcional e uma 
avaliação do estado da bateria. A frequência das 
verificações de MP e da manutenção da bateria varia 
de hospital para hospital e varia dependendo da 
marca e do modelo do desfibrilador, devido às 
diferentes tecnologias de bateria e às diferentes 
recomendações dos fabricantes. Isso representa um 
dilema para os hospitais com uma mistura de marcas 
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e modelos, porque eles normalmente preferem 
adotar um único procedimento e frequência de MP 
para todos os desfibriladores em sua instituição. 
 
Serviços e Reparos 
 
Caso um problema seja relatado com um 
desfibrilador, o departamento de engenharia 
biomédica/clínica é responsável por remover o 
equipamento de serviço, investigar o problema e 
fazer ajustes ou executar os reparos necessários. 
Deve então verificar se a unidade passa por todos os 
parâmetros de teste funcional do fabricante antes de 
devolvê-lo ao serviço. 
 
Manutenção e Substituição da Bateria 
 
Os hospitais normalmente usam uma abordagem 
baseada no tempo para a manutenção e substituição 
de baterias ou uma abordagem orientada por 
funções. Com a abordagem baseada no tempo, as 
baterias são substituídas em um intervalo de tempo 
fixo (por exemplo, a cada 1-2 anos), 
independentemente de sua localização ou status de 
desempenho. Esta é a abordagem mais adotada com 
as baterias químicas mais antigas, como ácido de 

chumbo selado ou níquel-cádmio, porque os custos 
de substituição da bateria são relativamente baixos e 
são mais econômicos do que a complexa análise de 
desempenho das baterias. Uma abordagem 
orientada por função requer que as baterias sejam 
testadas periodicamente e substituídas quando 
necessário (por exemplo, quando elas não satisfazem 
critérios predeterminados de uso). Essa abordagem é 
mais econômica para baterias com custos de 
substituição mais altos. 
 
Abordagem 
 
Um questionário foi desenvolvido para coletar dados 
referentes ao tempo e custos associados a cada uma 
das atividades de prontidão. O questionário foi 
distribuído para 5 hospitais de tamanhos variados na 
área suburbana da Filadélfia (Tabela 1).  
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Entrevistas telefônicas de acompanhamento e/ou 
visitas no local foram agendadas, quando necessário. 
O questionário solicitava especificamente o tempo 
gasto em cada uma das atividades de prontidão, a 
frequência com que são executadas, o pessoal 
responsável por cada uma delas, o custo da mão-de-
obra associado a esses funcionários e qualquer custo 
parcial que possa ser incorrido. 
Os dados recolhidos foram então usados para calcular 
o tempo anual gasto em cada uma das 4 atividades de 
prontidão individual em cada um dos 5 hospitais 
pesquisados. 
 
Tempo Anual = Tempo (em horas) x Frequência (vezes 
por ano) 
 
Os tempos individuais calculados para cada hospital 
foram então calculados para obter um tempo médio 
anual total gasto em cada atividade de prontidão. 
Para calcular o custo anual associado a cada atividade 
de prontidão em cada um dos hospitais pesquisados, 
o tempo anual gasto nessa atividade foi multiplicado 
pelo custo de mão de obra por hora para o pessoal 
responsável por essa atividade. 
 
Custo Anual = Tempo Gasto Anual (h/a) x Custo do 
Trabalho por hora ($/h) 
 
Os custos de prontidão calculados para cada hospital 
foram então calculados para chegar a um custo anual 
médio global para cada uma das 4 atividades de 
prontidão. Os custos das peças foram levados em 
consideração ao calcular o custo anual associado ao 
serviço de reparo. Os custos de substituição da 
bateria e qualquer equipamento de teste usado para 
manutenção da bateria foram incluídos no cálculo 
dos custos de manutenção e substituição da bateria. 
A seguinte fórmula foi usada para calcular a 
manutenção da bateria e o custo de substituição: 
 
Custo de Manutenção e Substituição da Bateria = 
(Tempo de Teste X Custo de Mão-de-Obra X 
Frequência) + (Custo da bateria/Anos usados) + Custo 
do Equipamento de Teste/10 anos/Número de 
Desfibriladores + (Tempo de Substituição X Custo de 

Mão-de-Obra X Frequência) + Custo de Descarte (se 
conhecido) 
 
Essa fórmula leva em conta que os hospitais podem 
usar a abordagem orientada pelo tempo para a 
substituição das baterias ou a abordagem orientada 
por funções. 
 
Finalmente, o tempo anual gasto em prontidão por 
desfibrilador foi calculado para cada um dos 5 
hospitais participantes, bem como o custo anual 
correspondente de prontidão por desfibrilador. Esses 
números foram, então, calculados pela média dos 
cinco hospitais pesquisados para se chegar ao tempo 
médio anual total gasto e ao custo médio anual total 
de prontidão. 
 
Resultados 
 
Verificação do Desfibrilador pelo Usuário 
 
Os resultados da verificação do desfibrilador pelo 
usuário encontram-se na Tabela 2. Os dados mostram 
que as verificações do desfibrilador são realizadas de 
1 a 3 vezes por dia e que podem levar de 3 a 10 
minutos para serem realizadas. A frequência média 
para a verificação do desfibrilador pelo usuário foi 
realizada 2 vezes ao dia. Dos 5 hospitais pesquisados, 
4 deles realizam a inspeção visual rápida e o teste de 
descarga juntos na mesma frequência. Um hospital 
pesquisado relatou que realiza uma rápida inspeção 
visual uma vez ao dia e o teste de descarga uma vez 
por semana. 
Pode-se observar, pela Tabela 2, que a verificação do 
desfibrilador pelo usuário consome de 27 a 146 horas 
de tempo de enfermagem por desfibrilador ao ano, 
sendo o tempo médio anual gasto de 73 horas por 
desfibrilador por ano (Figura 1). 
 

 
 
Custos de Mão de Obra 
Pedimos aos hospitais pesquisados para fornecer o 
custo do trabalho associado com a pessoa 
responsável pela verificação do desfibrilador pelo 
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usuário. Nem todos os 5 hospitais foram capazes de 
fazer isso. Alguns conseguiram gerar um salário 
médio anual ou salário por hora, mas não o custo 
total do trabalho. Neste caso, adicionamos 33% para 
representar benefícios e despesas gerais. Também 
procuramos os dados médios anuais de salário dos 
enfermeiros assistenciais licenciados (LPNs) e 
enfermeiros (RNs) para obter um cálculo razoável 
dessa despesa. Em 2007, o salário médio anual foi de 
US$ 36,000 para um LPN e US$ 63,000 para um RN.3 
Um salário por hora foi calculado com base nesses 
salários, juntamente com um extra de 33% para 
benefícios e despesas gerais. Isso gerou um custo de 
mão-de-obra de US$ 23 por hora para o pessoal do 
nível LPN e US$ 40 por hora para o pessoal do nível 
do RN. No caso do hospital que não foi capaz de 
produzir uma estimativa própria, esses números 
foram usados em seu lugar. 
 
Custo Anual 
O tempo anual gasto na verificação do desfibrilador 
pelo usuário em cada um dos hospitais foi 
multiplicado pelo custo de mão de obra fornecido e o 
resultado foi um custo anual de US$ 807 a US$ 4,805 
por desfibrilador por ano, com um custo médio de 
US$ 2,363 por desfibrilador por ano (Figura 2). 
 

 
 
O fator determinante por trás do custo variável visto 
aqui é a variação na frequência. O hospital D realiza a 
verificação do desfibrilador pelo usuário 3 vezes ao 
dia, e inclui a inspeção visual rápida, bem como um 
teste de descarga. Portanto, o tempo gasto e o custo 
associado à verificação do desfibrilador são grandes. 
O hospital B faz uma rápida inspeção visual uma vez 
por dia e o teste de descarga do desfibrilador uma vez 
por semana. Isso explica por que seu tempo anual e 
custo subsequente são menores. 
 
Manutenção Preventiva (MP) 
 
Os resultados para o tempo e custo de MP para cada 
hospital são encontrados na Tabela 3. Os dados 

mostram que as verificações de MP são realizadas de 
1 a 4 vezes por ano e que levam de 0,3 a 0,8 hora para 
serem realizadas. 
 
O tempo anual gasto em verificações de MP variou de 
0,3 a 2,3 horas, com uma média de 1,3 horas gastas 
anualmente (Figura 3). 
 

 
 
Custos de Mão de Obra 
Diferentes hospitais abordaram a estimativa dos 
custos de mão de obra de engenharia clínica de forma 
diferente. Alguns departamentos de engenharia 
clínica têm um número que eles usam sempre que 
relatam o custo de seus serviços internamente; leva 
em consideração o que o hospital pode pagar a uma 
organização externa para fazer o mesmo trabalho. 
Outras instituições consideravam o salário de 
funcionários de nível técnico de equipamentos 
biomédicos, porque eles seriam os responsáveis por 
realizar verificações e serviços de MP, e então 
calculavam o salário por hora disso. Outros fizeram o 
último e, em seguida, adicionaram uma estimativa de 
benefícios e despesas gerais na forma de uma 
porcentagem sobre o salário anual (por exemplo, 
33%). 
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Custo Anual 
Calculamos o custo anual de MP por desfibrilador 
para cada hospital usando o custo de mão de obra 
que eles forneceram e descobrimos que ele variava 
de US$ 10 a US$ 104 anualmente. O custo médio 
anual da MP foi de US$ 55 por desfibrilador por ano 
(Figura 4). 

 
 
Serviços e Reparos 
Os dados de serviços e reparos encontram-se na 
Tabela 4. Os hospitais pesquisados puderam acessar 
dados detalhados sobre serviços anuais, reparos e 
custos de peças a partir de seus sistemas 
computadorizados de software de gerenciamento de 
manutenção. Os hospitais pesquisados foram 
solicitados a relatar o número médio de vezes por ano 
em que são solicitados a realizar serviços e/ou 
reparos em um desfibrilador em seus respectivos 
hospitais, juntamente com o tempo médio gasto por 
serviço ou atividade de reparo. Cada hospital foi 
então solicitado a fornecer um custo médio anual 
para cada desfibrilador. Os custos das peças foram 
considerados no cálculo do custo anual médio de 
serviço de reparo. 
O tempo anual gasto em serviço de reparo em cada 
hospital foi calculado, e variou de 0,6 a 2,0 horas por 
desfibrilador por ano. As atividades de serviço de 

reparo consumiram uma média de 1,1 horas de 
tempo de engenharia clínica por desfibrilador por ano 
(Figura 5). 
 

 
 
Quando os custos de mão-de-obra e de peças foram 
levados em consideração, o custo do serviço de 
reparo variou de US$ 53 a US$ 149 por desfibrilador 
por ano, com média de US$ 101 (Figura 6). 
 

 
 
Manutenção e Substituição da Bateria 
Um dos hospitais nesta pesquisa usa uma abordagem 
estritamente baseada no tempo para a manutenção 
da bateria e substitui suas baterias anualmente, 
independentemente do estado da bateria. Três 
hospitais informaram que planejavam substituí-las 
com base no intervalo de substituição de bateria 
recomendado pelo fabricante ou quando a própria 
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unidade indicou que a bateria precisava ser 
substituída. Esses hospitais realizaram um teste de 
bateria durante os procedimentos de MP. Um 
hospital da pesquisa usou uma abordagem 
estritamente baseada no tempo para seus 
desfibriladores mais antigos e uma abordagem mais 
baseada em função para os desfibriladores mais 
novos - testando-os durante MPs e substituindo-os 
em algum intervalo fixo de substituição (2,5 anos) ou 
quando eles falham no teste (Tabelas 5 e 6). 
Se nenhum tempo foi relatado para o teste de 
bateria, 0,2 hora foi usado. 
O tempo médio anual gasto em atividades de 
manutenção e substituição de baterias foi de 0,3 hora 
por desfibrilador e o custo médio anual foi de US$ 113 
por desfibrilador (Figura 7). 
 

 
 
O fator determinante no custo do cuidado e 
manutenção da bateria é o custo de substituição da 
bateria e o intervalo de substituição da bateria. 

Quanto mais barata for a bateria, e quanto mais 
tempo ela puder ser mantida em serviço, menor será 
o custo dessa atividade de prontidão. 
O teste de amostras aleatórias de baterias usando o 
analisador de baterias CADEX aumenta o custo total 
de manutenção da bateria, mas se isso for distribuído 
em todos os desfibriladores do hospital, isso não 
adiciona uma quantia significativa ao custo unitário 
do paciente. 
Observou-se também que, embora o intervalo 
recomendado de substituição de baterias 
recomendado pelo fabricante fosse de 4 anos em 4 
dos hospitais pesquisados, a maioria não previu 
esperar os 4 anos completos para substituir a bateria. 
Eles estimaram que provavelmente os substituiriam 
após 2 a 2,5 anos de serviço. Estendendo o intervalo 
de substituição para 4 anos, os custos de manutenção 
e substituição da bateria são reduzidos pela metade. 
 
Utilização Anual Total do Tempo 
Um resumo da utilização anual de tempo das 
atividades de prontidão é encontrado na Tabela 7, e 
mostrou que os hospitais pesquisados gastam de 31 
a 147 horas por desfibrilador por ano para manter a 
prontidão do desfibrilador. 
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Concluiu-se que, em média, um único desfibrilador 
consome 76 horas de enfermagem e tempo de 
engenharia clínica anualmente. Além disso, a 
verificação do desfibrilador pelo usuário é 
responsável pela maior porcentagem desse tempo, 
com 97% do tempo total gasto na preparação do 
desfibrilador sendo consumido pela verificação do 
desfibrilador pelo usuário. As outras atividades 
representam apenas 1% a 2% do tempo total (Figura 
8). 
 

 
 
Um resumo do custo anual total de prontidão do 
desfibrilador indicou que os hospitais pesquisados 
gastam entre US$ 1,000 e US$ 5,000 por desfibrilador 
por ano para manter a prontidão do desfibrilador 
(Tabela 8). 
Concluiu-se que, em média, os hospitais gastam US$ 
2,622 por desfibrilador por ano na prontidão do 
desfibrilador (Figura 9). 
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Conclusão 
Existem 4 atividades específicas que os hospitais 
usam para garantir que os desfibriladores sejam 
mantidos em estado de prontidão: a verificação do 
desfibrilador pelo usuário, a manutenção preventiva, 
os serviços e reparos, e a manutenção e substituição 
da bateria. Uma abordagem sistemática foi 
desenvolvida para estimar o tempo médio anual 
gasto nessas atividades individuais de prontidão, 
assim como o tempo total anual gasto em prontidão 
como um todo para cada desfibrilador. Além disso, o 

tempo anual gasto foi traduzido em custo global 
associado a cada uma das 4 atividades e, finalmente, 
o custo médio anual global de prontidão. Em média, 
nos cinco hospitais pesquisados, a prontidão custa 
US$ 2,622 por desfibrilador por ano, com a maior 
despesa em prontidão do desfibrilador sendo a 
verificação do desfibrilador pelo usuário (Figura 9). 
Os desfibriladores mais recentes estão sendo 
equipados com recursos extensos de autoteste que 
permitem que a unidade verifique periodicamente os 
principais componentes, como o estado da bateria, se 
a unidade está conectada e carregando e se é capaz 
de entregar o choque. Eles também estão sendo 
equipados com indicadores de prontidão projetados 
para alertar o operador quando o dispositivo não está 
em estado de prontidão. Pode-se esperar que, com a 
adição de indicadores de autoteste e prontidão, o 
tempo gasto na verificação do desfibrilador pelo 
usuário seja reduzido, reduzindo assim o custo total 
de propriedade. 
Embora esse modelo de custo tenha sido 
desenvolvido especificamente para desfibriladores, 
essa abordagem de quantificar atividades de 
manutenção e estimar um custo médio associado a 
elas por meio de levantamentos poderia ser aplicada 
a outras tecnologias para fornecer uma referência 
semelhante de serviço, manutenção e custo. 
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