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SDS-GGPPE - BANCO DE PROJETOS  - Área des�nada par armazenamento de Projetos dos Órgãos Opera�vos
_____________________________________________________________________________________________________________________

QUARTEL DO COMANDO GERAL

7ª SEÇÃO DO ESTADO-MAIOR GERAL - 7ª EMG/PROJETOS

Rua Amaro Bezerra, s/nº - Derby - Recife-PE – CEP 52010-150

Fone (81) 3181-1180 / E-mail: 7emg@pm.pe.gov.br

 

PROJETO TÉCNICO Nº 27 – PMPE / SDS - BANCO DE PROJETOS / GGPPE-SDS

 

 

 

NOME DA PROPOSTA/TITULO DA AÇÃO

 

IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DO CENTRO MÉDICO HOSPITALAR (CMH) DA PMPE/CBMPE

 

1. OBJETO

 

Implementação do projeto de aquisição de novos equipamentos de imagem, com o  precípuo de melhorar os
atendimentos médicos, com maior conforto e qualidade para os usuários do Sistema de Saúde da PMPE, visando diminuir os
custos e encaminhamentos dos pacientes para as redes credenciadas externas ao CMH. 
 

2. JUSTIFICATIVA

 

Atualmente o Centro Médico Hospitalar (CMH/PMPE/CBMPE), não oferece aos usuários do SISMEPE em sua rede
própria, a possibilidade da realização de alguns exames de diagnós�co por imagem, sendo necessário o encaminhamento dos
pacientes para realização destes na rede credenciada, gerando um alto custo para o Sistema de Saúde com a realização de
procedimentos externos. A aquisição dos equipamentos constantes neste projeto, irá oferecer a realização dos exames no
próprio Centro de Diagnós�co do CMH/PMPE, exceto o aparelho Radiográfico Panorâmico Digital Orthofos sl 2d, que ficará no
Centro Odontológico (C.Odonto), que além de promover a redução dos custos, ainda possibilita uma melhoria na qualidade do
atendimento oferecido aos usuários e beneficiários do SISMEPE, uma vez que, proporcionará conforto, comodidade e rapidez na
realização dos exames e na obtenção do laudo médico, o que é muito relevante no diagnós�co precoce de doenças graves ou
acompanhamento de patologias já existentes .

Atualmente, o equipamento de radiografia panorâmica do Centro Odontológico, de NS: 01999502, patrimônio:
52/0325, modelo: ORTHOPHOS 3C, marca: SIEMENS, encontra-se parado. Isso se deve ao fato de o equipamento ter quebrado
no mês de julho de 2019 e o conserto não pode se executado por falta de peça disponível no mercado. Tendo em vista que o
equipamento foi comprado no ano de 1996, ou seja, a 23 anos atrás, e instalado em 2000, é possível entender que o prazo de 10
anos, onde a marca garante o fornecimento de peças para o equipamento, já foi ultrapassado, impossibilitando a conclusão da
manutenção corre�va.

Com o modelo de radiografia digital haverá uma redução de 57,79% no valor de cada exame realizado, em relação
ao outro modelo hoje u�lizado, o que equivale a uma economia de R$ 20,96 por exame, ou de R$ 2.515,73 por mês. Se este
custo for analisado a longo prazo será possível observar uma economia de R$ 30.188,80 por ano e para o período de 10 anos,
tempo de vida ú�l es�mada do equipamento, esta economia será aproximadamente R$301.888,00.

A coordenação de Engenharia Clínica do Hospital da Polícia Militar de Pernambuco aconselha a compra do
equipamento de radiografia panorâmica digital, assim como de seus acessórios e insumos, pois além do melhor custo, teremos
o bene�cio de realizar os exames no mesmo local de atendimento, o que gera um maior conforto aos pacientes do Centro
Odontológico da Polícia Militar de Pernambuco.

O atendimento aos militares estaduais do interior do Estado também se encontra prejudicado em decorrência dos
mesmos problemas, com o agravante de que os usuários do SISMEPE dessas localidades têm que se deslocar a outros
municípios para conseguir tratamento quando o atendimento fica interrompido pela impossibilidade do exame. A demanda
atende o que preconiza na Portaria do MJSP Nº 790/2019 - Eixo de Valorização dos Profissionais de Segurança Pública, em seu
Ar�go 4º, § 2º. inciso XX.

mailto:7empmpe@gmail.com
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3. RESULTADOS ESPERADOS

 

Propiciar aos usuários do Sistema de Saúde (SISMEPE) a realização de exames de diagnós�co por imagem a serem
realizados no próprio CMH/CBMPE/PMPE e C.Odonto. Melhorar o atendimento e aumentar a oferta de exames de imagens a
todos os usuários do SISMEPE, na Capital e no interior do Estado, visando a valorização dos profissionais de segurança pública,
através da oferta de novos equipamentos com alta qualidade, proporcionando um atendimento seguro com aparato tecnológico
moderno. Reduzindo os custos anuais em aproximadamente R$ 2.900.000,00 (dois milhões e novecentos mil reais) evitando as
autorizações de exames externos ao CMH.

 

4. INDICADORES

1. Melhoria na satisfação dos usuários do Sistema de Saúde da PMPE, por meio de questionário de satisfação aplicado ao
usuário do sistema (SISMEPE);

2. Diminuição dos custos com exames de diagnósticos por imagem por meio do acompanhamento das autorizações de exames
externos e seus pagamentos. Comparativos dos custos com os anos anteriores.

3. Aumento no número de atendimentos, com o acompanhamento dos exames realizados na rede própria, com os equipamentos
a serem adquiridos por meio deste projeto..

4. Redução no tempo de espera para a realização de procedimentos clínicos básicos. Por meio de comparação com o tempo que é
gasto com os exames sendo na rede credenciada.

 

5. METAS

 

1. Aumentar em 20% a oferta de exames de Raio X aos usuários do SISMEPE.

2. Aumentar em 30% a oferta de exames de Mamografia aos usuários do SISMEPE.

3. Aumentar em 30% a oferta de exames de Ultrassonografia aos usuários do SISMEPE.

4. Aumentar em 30% a oferta de exames de Tomografia aos usuários do SISMEPE.

5. Aumentar em 30% a oferta de exames de Radiografia Panorâmica Digital aos usuários do SISMEPE.

 

6. ESTIMATIVA DE INVESTIMENTO

 

ITEM QUANT. VALOR UNIT. VALOR
TOTAL

APARELHO DE RAIO X ANALÓGICO FIXO 01 R$ 250.000,00 R$ 250.000,00

APARELHO DE RAIO X DIGITAL PORTÁTIL 01 R$ 210.000,00 R$ 210.000,00

APARELHO DE MAMOGRAFIA DIGITAL 01 R$ 750.000,00 R$ 750.000,00

APARELHOS DE ULTRASSONOGRAFIA DIGITAL 02 R$ 130.000,00 R$ 260.000,00

TOMÓGRAFO DIGITAL (64 CANAIS) 01 R$
2.500.000,00 R$ 2.500.000,00

Á Â

R$ 160.00,00
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APARELHO RADIOGRÁFICO PANORÂMICO DIGITAL ORTHOFOS SL 2D
(Clínica de Radiodiagnóstico Odontológico do Centro Odontológico da PMPE.)

01 R$ 160.00,00

IMPRESSORA DRYSTAR 5302 AGFA (Clínica de Radiodiagnóstico
Odontológico do Centro Odontológico da PMPE.) 01 R$ 15.000,00 R$ 15.000,00

COMPUTADOR DE AQUISIÇÃO DE IMAGEM - sistema operacional: windows 7,8.1 e 10
profissional ou ultramate – 64 bit original; memória: 8gb ou mais; processador: corei 7
ou superior; disco rígido: 2tb ou superior: dvd – rom; placa de vídeo: nvidia com 2gb
dedicado placa de rede: 1gbit, rj 45; usb: 4xportas; monitor: 24 polegadas 1920x1200 ou
superior fonte: 550wcom dois cabos de 6 pinos para alimentação de placa gráfica;
teclado: sim; mouse: sim; gabinete: padrão(não poderá usar modelo slim). (Clínica de
Radiodiagnós�co Odontológico do Centro Odontológico da PMPE.)

01 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00

NOBREAK 5 KVA  – Potência: 5 kva tensão de saída: 220 volts; com dupla conversão
online; tomada 20a saída); autonomia 15 minutos carga plena. (Clínica de
Radiodiagnós�co Odontológico do Centro Odontológico da PMPE.)

02 R$ 5.000,00 R$ 10.000,00

Total Estimado de Despesa de Capital  
 

R$ 4.163.000,00 (Quatro milhões, cento e
sessenta e três mil reais).

 

 

7. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

 

IMAGENS DE EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIRIDOS:

 

APARELHO DE RAIO X DIGITAL FIXO

 

 

 

APARELHO DE RAIO X DIGITAL PORTÁTIL
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MAMÓGRAFO DIGITAL

 

 

 

 

 

APARELHOS DE ULTRASSONOGRAFIA DIGITAL FIXOS

 

 

 

TOMOGRÁFO DIGITAL

 

 

RADIOGRÁFICO PANORÂMICO DIGITAL ORTHOFOS SL 2D
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8. OBRA (REFORMA, ADAPTAÇÕES, CONSTRUÇÃO)

Não se aplica

 

DADOS DOS RESPONSÁVEIS PELA PROPOSTA

 

Nome Completo: RIVELINO LOPES VALENÇA 
Posto/graduação: Ten Cel QOD PM
Matrícula: 114612-2
Função: Chefe do C. Odonto  
Lotação: C. Odonto 
E-mail Ins�tucional: rivalenca1970@gmail.com
Telefone: 81- 988612-4372

e

Nome Completo: VALDEMIRO FERREIRA DE SOUZA NETO 
Posto/graduação: CAP QOM PM
Matrícula: 114612-2
Função: Médico
Lotação: CMH / PMPE
E-mail Ins�tucional: valdemiro-neto@hotmail.com
Telefone: 81- 996152290 / 81-986495733

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Mar�ns Ianino, em 20/10/2020, às 11:39, conforme horário oficial de
Recife, com fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 9358318 e o código CRC 8F374F77.

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL DE PERNAMBUCO

Rua São Geraldo, 111,  - Bairro Santo Amaro, Recife/PE - CEP 50040-020, Telefone:  

mailto:rivalenca1970@gmail.com
http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=6&numero=45157&complemento=0&ano=2017&tipo=
http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

