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Ofício FHEMIG/DPGF/GELC/CARP nº. 128/2021
Belo Horizonte, 26 de agosto de 2021.

 
 

Divulgação de Intenção de Adesão como Carona
 
A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais através da Administração Central
divulga a intenção em aderir como “Carona” ao Registro de Preços do
MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, na Ata
de Registro de Preços vinculada ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 231/2019 Processo nº
04.001.062.19.37, para Aquisição de APARELHO DE RAIO X FIXO, para a
FHEMIG/HJK, nos termos da Lei Federal n° 8.666 de junho de 1993, e dos Decretos
Estaduais n° 44.786, de 18 de abril de 2008 e paragrafo 1º do art. 20 do decreto n°
46.311, do dia 16 de setembro de 2013, e demais legislações pertinentes ao assunto.
              
 

 

Dados do Contratante:

Razão Social: Hospital Júlia Kubitschek - Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais -
FHEMIG

CNPJ: 19.843.929/0028-20

Endereço: Rua Doutor Cristiano Resende, nº 2745, Bairro Araguaia, Belo Horizonte - MG, CEP:
30.620-470

Telefone: (31) 3389-7895

E-mail: hjk.tomografia@fhemig.mg.gov.br / hjk.gerenciadediagnostico@fhemig.mg.gov.br

N° do pregão Eletrônico: 231/2019, Processo 04.001.062.19.37.
Vigência da ATA: até 01/09/2021
Órgão Gestor: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE - SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE.
CNPJ: 18.715.383/0001-40
Endereço: Av. Afonso Pena, 2.336 Bairro Savassi - GCOMP 6º andar
email comprasmsa@pbh.gov.br. Agendamento com Leonardo Vilete –
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Gerência de Manutenção e Engenharia Clínica – Telefone (31) 3277-7177 (31)
3277-9218 ou por e-mail: geecl@pbh.gov.br.
Empresa vencedora: Shimadzu do Brasil Comércio Ltda.
CNPJ: 58.752.460/0004-07
Endereço : Rua Riachão, 807 - salas 04 e 05 - Módulo 9 A - Prazeres - Jaboatão
dos Guararapes / PE.
CEP: 54.335-025,
Telefone: (11) 2424.1759 / (81) 3117.3079
Descrição do(s) Item(s) com intenção de adesão: APARELHO DE RAIO X
FIXO COM TECNOLOGIA DIGITAL PARA RADIOLOGIA GERAL. AQUISIÇÃO DE
IMAGENS POR DETECTOR PLANO. ACOMPANHA ESTAÇÃO DE TRABALHO COM
PROGRAMA PARA AJUSTES, IMPRESSÃO E ENVIO DE IMAGENS PARA PACS.
Justificativa da adesão:  

O serviço de radiologia do HJK funciona sete dias por semana, 24 horas ao dia, e presta
serviços de apoio diagnóstico aos atendimentos para pacientes internados em enfermaria
e terapia intensiva nas áreas de clínica médica, pneumologia, tisiologia, COVID-19, cirurgia
geral, cirurgia torácica, cirurgia plástica, doenças raras (fibrose cística, hipertensão
pulmonar, tuberculose multirresistente e mioneuropatias, gineco-obstetrícia, neo-natologia,
vítimas de violência sexual, casos de envenenamento e intoxicação grave. Os exames de
raios-X mais prevalentes são de abdômen, tórax e seios anterior da face (SAF).

O processo de trabalho empregado na radiologia do HJK, em virtude do
parque tecnológico disponível, é o de captação das imagens em meio analógico,
para posterior revelação dos filmes radiográficos via processamento químico. Para tal, além
dos aparelhos de raios-X, são utilizadas câmaras escuras e processadoras automáticas,
para fazerem a revelação dos filmes. Esse tipo de procedimento esta desatualizado e
obsoleto e, se comparado com as opções de radiologia digital, é considerado de baixa
eficiência, oneroso, produz imagens para diagnóstico de qualidade inferior e em
inconformidade com os preceitos da sustentabilidade.

A qualidade das imagens para diagnóstico, obtida com aparelhos analógicos é muito
limitada se comparada com a opção digital, além de requerer o rigoroso cumprimento do
processo de revelação e do elevado gasto com insumos. As imagens possuem menos
detalhes, diferenciação de densidade, nitidez, contraste e não é possível manipular e alterar
as imagens.

É importante ressaltar também que a tecnologia analógica expõe o paciente a uma
dosagem de radiação que chega a ser o dobro dos aparelhos digitais, que por possuírem
receptores mais sensíveis não precisam emitir tanta radiação. De forma indireta o operador
do exame também fica exposto a radiação. Soma-se a isso o fato de que aproximadamente
10% dos procedimentos precisam ser repetidos por problemas nos equipamentos
e/ou falhas na operação que acabam por aumentar a exposição do paciente e operador.

Os aparelhos de raios-X fixos, destinados aqueles pacientes que podem se locomover, são
responsáveis por cerca de 80% dos exames radiológicos no HJK, os outros 20% são
realizados com o uso de raios-X móveis. Em 2019 eles realizaram uma média de
3.400 exames/mês, período em que o HJK funcionou com aproximadamente 280 leitos
operacionais e possuía uma porta aberta para demanda espontânea (Unidade de
Emergência). Os dados de 2020 não foram considerados, uma vez que, durante a pandemia
de COVID-19, o perfil de atendimento, as taxas de ocupação e a demanda de exames
radiológicos sofreram grandes alterações.
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Os equipamentos que compõem a Unidade de Imagem atualmente, apresentam falhas
que dificultam, atrasam e causam repetição na realização de exames. Desde o início da
vigência do contrato, já foram abertos diversos chamados solicitando reparos e
manutenções corretivas. Cumpre salientar que os aparelhos de raios-X do HJK tem mais de
12 anos de uso e que o tempo de vida útil de um aparelho dessa natureza é de
aproximadamente 10 anos.

Uma das principais deficiências do processo analógico de captação de imagens e
do processamento químico para revelação de exames, diz respeito ao consumo de soluções
químicas, filmes radiológicos, energia elétrica e água:

Os produtos químicos utilizados (hidroquinona, carbonato de sódio, bissulfito de sódio,
tiossulfato de amônio e sulfato de sódio) são altamente nocivos à saúde e ao meio
ambiente, podem causar danos ao operador devido a formação de gases tóxicos e, caso
não sejam descartados corretamente, ocasionar em contaminação do lençol freático;

Os filmes radiológicos levam em sua composição plástico acetato e partículas de prata e
demoram até 100 anos para se decompor na natureza; e

As processadoras consomem cerca de 3KW/hora e 3,5 litros de água/minuto e por ficarem
ligadas na tomada 24hrs/dia e utilizarem de água por aproximadamente 11 horas/dia
acabam apresentando um gasto elevado.

A principal diferença da tecnologia digital é que os raios-X são capturados por placas de
circuitos sensíveis à radiação, gerando uma imagem digital que é transmitida ao
computador na forma de sinais elétricos. O método digital, portanto, dispensa a etapa
de revelação, tornando desnecessário a utilização das câmaras escuras, processadoras
e insumos, com todo o seu ônus financeiro e impacto ambiental e à saúde humana. 

O tempo médio total para realização dos exames com aparelhos digitais será de cerca de 6
minuto, já o analógico dura cerca de 15 minutos. A celeridade do processo torna a opção
digital muito mais indicada nas situações em que o diagnóstico deve ser feito com urgência. 

A revelação química será substituída pela impressão à seco dos filmes radiográficos,
nela os aparelhos de raios-X serão interligados à uma impressora de filmes radiológicos,
que a UDI já possui, e o consumo de soluções químicas e filmes radiológicos será
substituído pelo consumo de filmes para impressão à seco.

Os equipamentos digitais oferecem imagens mais detalhadas, com maior diferenciação de
densidade, nitidez e contraste. Além disso, após a etapa de captação das imagens, caso o
paciente não tenha se movimentado e comprometido o exame, é possível manipular as
imagens no software do aparelho. Esses softwares permitem realizar ajustes nas imagens:
alterar brilho, ampliar, cortar, rodar, adicionar anotações e medidas e conversão
negativo/positivo, dentre outros.

A etapa de identificação do exame é realizada de forma automática no software do
aparelho, atualmente é realizada de forma manual, isso minimiza a ocorrência de
identificação incorreta do paciente. Essas funcionalidades reduzem a necessidade de
retrabalho e trazem maior assertividade e segurança ao médico no diagnóstico e realização
de laudos.

A substituição dos 03 (três) aparelhos de raios-X fixos convencionais por 02 (dois)
aparelhos fixos digitais não trará ao HJK redução de custos imediata e substancial com as
soluções químicas e filmes pois, num primeiro momento, elas serão substituídas por filmes
para impressão à seco.

A utilização de aparelhos de raios-X analógicos, pela forma como captam e registram as
imagens, inviabiliza a adoção de tecnologias mais modernas de transmissão, manipulação,
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arquivamento e visualização de exames radiológicos em meio virtual. A aquisição de dois
aparelhos de raios-X digital configura-se como um primeiro passo para a incorporação de
outras tecnologias que permitirão ao HJK  digitalizar totalmente seus serviços de
diagnóstico por imagem.

A digitalização completa dos serviços de diagnóstico por imagem permitirá ao HJK:

Digitalizar também os exames que são realizados a beira leito;

Possibilitar a implantação de tecnologia que permitirá a visualização das imagens na íntegra
de todos os exames que forem realizados no setor de imagem, uma vez que eles serão
digitais, permitindo ainda recursos de analise e visualização pelo corpo clínico da instituição;

Armazenamento de exames por longo período de tempo em meio digital, sem necessidade
de soluções químicas, água e filmes;

Conforme apresentado acima, proposta de aquisição dos aparelhos de raios-X digitais trará
ao HJK diversos ganhos para a segurança do paciente e do profissional de saúde, redução
do impacto ambiental, aumento de produtividade e economia de recursos.

A atualização do parque tecnológico do serviço de radiologia do HJK está em consonância
com os objetivos estratégicos da Fhemig determinados no Mapa Estratégico 2020-23:
otimizar e compartilhar serviços de apoio à assistência; fortalecer a gestão da qualidade
para certificação; promover a sustentabilidade financeira da FHEMIG e assegurar à
sociedade serviços tempestivos e de qualidade.

O hospital requer acompanhar tais mudanças, sempre objetivando a realização de uma
assistência a saúde de forma sistematizada e humanizada. Nesse sentido, para que haja a
plena efetivação dos serviços de saúde e com qualidade prestados.

É importante enfatizar que apesar do colapso econômico em que o país está vivenciando, o
bem maior que é a vida e deve ser priorizado a todo o momento. A construção do
quantitativo previsto foi realizada por meio das necessidades apresentadas pelo o hospital.

Otimizar a realização de laudos, com tecnologia por comando de voz e possibilidade de
telerradiologia; e

Possibilidade de discussão de casos entre especialistas, ampliando a assistência e o
diagnóstico por imagem.

Quantidade aderida: 02. 
Preço registrado unitário por lote/item: R$ 619.900,0000   
Preço total: R$ 1.239.800,0000 ( hum milhão, duzentos e trinta e nove mil e
oitocentos reais )

Nome do Órgão Interessado na Adesão: Fundação Hospitalar do Estado de
Minas Gerais - FHEMIG.
 
Nome, cargo da Autoridade Competente do Órgão Carona: Maria Célia
Andrade Camponez - Gerente de de Licitações e Contratos - FHEMIG.
 
 

Solange César da Costa
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Coordenação das Atas de Registro de Preços - CARP
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Maria Célia Andrade Camponez
Gerente de Licitações e Contratos - GELC

DPGF/FHEMIG
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por Solange Cesar Da Costa, Chefe
de Setor, em 26/08/2021, às 17:01, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Maria Célia Andrade Camponez,
Gerente, em 26/08/2021, às 17:12, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 34386144 e o código CRC FD013279.

Referência: Processo nº 2270.01.0031119/2021-26 SEI nº 34386144
Rodovia Papa João Paulo II. Cidade Administrativa, Edifício Gerais - 13º andar  - Bairro Serra

Verde - Belo Horizonte - CEP 31630-903

Ofício 128 (34386144)         SEI 2270.01.0031119/2021-26 / pg. 5

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

	Ofício 128 (34386144)

