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O setor de processamento de roupas hospitalares é de grande importância para o 
bom funcionamento de um hospital, uma vez que ele é responsável pela distribuição das 
roupas higienizadas com qualidade, ou seja, duráveis, com boa aparência, livres de 
agentes patogênicos e processadas a um baixo custo. 

Para que isso seja alcançado é necessário que a Lavanderia Hospitalar seja bem 
estruturada, para ter condições de atender a expectativa dos diversos interessados nesta 
roupa de qualidade. 

Partindo de um embasamento teórico, a respeito do complexo sistema necessário 
para proceder a higienização de roupas hospitalares (aspectos fisicos, processuais e 
sociais), é apresentado um modelo de avaliação de lavanderias hospitalares, a ser 
utilizado para a identificação dos pontos críticos que possam estar interferindo na 
qualidade da lavanderia e, consequentemente, na qualidade da roupa hospitalar. 

Para a construção do modelo foram identificados os principais fatores que 
determinam a qualidade de uma lavanderia hospitalar, a partir dos quais as análises 
deverão ser feitas. 

Para validar o modelo, é apresentado um estudo de caso realizado junto ao Setor 
de Processamento de Roupas do Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa 
Catarina, situado na cidade de F lorianópolis, SC. Com a avaliação pôde-se identificar os 
pontos críticos que necessitam ser corrigidos e/ou controlados, confirmando assim a 
eficiência do modelo. 

Palavras-chave: qualidade, lavanderia hospitalar, roupa higienizada.
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The section of processing of hospital clothes have great importance for the 
hospital working, once it is responsible for the distribution of the clothes cleared with 
quality, durability, good appearance, fiee of agents pathogenics and processed at a low 
cost. 

For so much, it is necessary that Laundry be well structured, to have conditions of 
assisting the expectation of the several ones interested in this quality clothes. 

Leaving of a theoretical foundation, regarding the complex necessary system to 
proceed the sanitation of hospital clothes (the physical, procedure and social aspects), a 
model of evaluation of hospital laundry is presented, to be used for the identification of 
the critical points that can be interfering in the quality of the laundry and, consequently, in 
the quality of the hospital clothes. 

For the construction of the modelwere identified the main factors that determine 
the quality of a hospital laundry, starting fiom the analyses that should be made. 

In order to validate the model it is showed a case study made in the Section of 
Processing of Clothes of the University Hospital of Santa Catarina's Federal University, 
placed in the city of Florianópolis, SC. With the evaluation it could identify the critical 
points that need be controlled and/or be corrected, confirming the efficiency of the model. 

Key Word: quality, hospital laundry, cleaned cloth.
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1.1 Apresentação da Problemática 

Nos tempos atuais, a busca da qualidade deixou de ser preocupação apenas das 
grandes empresas industriais e passou a constituir-se em prioridade para toda organização 
desejosa de seu desenvolvimento. Neste sentido, a qualidade deixou de ser uma opção e 
passou a ser uma necessidade para todas as organizações industriais e de serviços, uma 
vez que o mercado está cada dia mais complexo e competitivo. 

A maioria das empresas têm despertado para a necessidade de melhorar, como um 
todo seu desempenho, adotando sistemas de competitividade centrados na qualidade. 
Estes, baseiam-se na participação de todos os membros, com o objetivo de alcançar uma 
lucratividade de longo prazo, através da satisfação do cliente, incluindo benefícios para os 
membros da organização e da sociedade. 

O setor de saúde não foge a esta regra. A melhoria da qualidade nos cuidados de 
saúde vem sendo pressionada por forças internas e extemas. Extemamente temos o 
governo e os usuários que querem qualidade nos cuidados e a redução dos custos. 
Internamente, os próprios provedores dos serviços e os administradores querem que a 
qualidade seja uma iniciativa própria e não apenas umresultado das pressões externas. 
Paralelamente a estas forças de pressão, tem-se também o próprio aprofundamento no 
conhecimento das teorias e técnicas da melhoria da qualidade [Mezomo, 1995]. 

Nos atuais serviços de saúde, os bons cuidados do paciente e os melhores 
resultados são vistos como “produto” das ações e interações de todas as pessoas 
envolvidas no processo. A performance é assim, o reflexo de uma grande variedade de 
sistemas e subsistemas que congregam as funções essenciais do dia-a-dia [Mezomo, 
1995]. 

O hospital engloba vários sistemas e subsistemas, tais como o administrativo, os 
laboratórios, os centros cirúrgicos, a lavanderia, o refeitório, o setor de manutenção, o 
setor de transporte, o setor de depósitos de produtos químicos, além de outros, 
dependendo da especialidade predominante do hospital. Todos estes setores têm que 
interagir e cooperar entre si, a fim de atender bem o seu cliente, o paciente. 

O setor de processamento de roupas ou a lavanderia hospitalar compõe um destes 
sistemas, prestando serviços de apoio ao atendimento dos pacientes, responsabilizando-se 
pelo processamento e distribuição da roupa em perfeitas condições de higiene e 
conservação, na quantidade adequada a cada unidade do hospital [GoodWin, 1994]. 

A importância da lavanderia dentro do complexo hospitalar é grande, uma vez 
que, a eficiência de seu funcionamento contribui diretamente na eficiência do hospital, 
refletindo especialmente no controle de infecções; recuperação, conforto. e seg\urança dos
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pacientes; facilidade, segurança e conforto da equipe de trabalho; racionalização de tempo 
e material, e redução dos custos operacionais. 

Apesar da evidência de sua importância, na maioria dos hospitais, 0 serviço de 
lavanderia não recebe atenção devida, sendo muitas vezes confiada a trabalhadores sem 
os devidos conhecimentos, seja pela carência de profissionais com formação específica na 
área, ou mesmo pelo descaso por parte dos dirigentes do hospital, com relação ao referido 
setor [ Mezzomo, 1984]. 

A falta de conhecimento ou de aplicação das técnicas corretas de processamento 
da roupa, levam as lavanderias a funcionar com bases empíricas. Segundo Mezzomo 
[l984], nestes casos, a lavanderia pode apresentar custos operacionais de, até 100 % 
superior ao normal, além de comprometer a qualidade da roupa hospitalar higienizada. 

Devido às características peculiares ao serviço de higienização das roupas, as 
condições ambientais geralmente são insalubres, uma vez que a alta temperatura, 
umidade, ruídos e vibrações são comuns em lavanderias e podem causar tontura, mal- 
estar, dor de cabeça, fadiga e outros. Quando isso acontece, o desencadeamento de 
acidentes de trabalho e de doenças profissionais se torna comum e certo. Isso sem contar 
os prejuizos na produção. 

Mesmo quando as condições ambientais são favoráveis ao trabalhador da 
lavanderia, existe ainda um agressor comum a eles, o risco de contarninação. Isto porque 
a atividade de triagem das roupas que chegam na lavanderia é inerente a sua rotina. 
Diariamente, é manipulada uma grande quantidade de roupas sujas, impregnadas dos mais 
diversos tipos de sujidade, do tipo: sangue, fezes, urina, secreções, vômito, catarros, etc., 
[Bushman, 1997]. 

' i 

Além destas sujidades, é comum encontrar junto às roupas: pinças, agulhas, 
bisturis, instrumentos cirúrgicos, tesouras, lixo dos mais diversos tipos e natureza, entre 
outros. Estes materiais expõem os funcionários das lavanderias hospitalares, a riscos de 
acidentes com materiais pérfiiro-cortantes e/ou contaminação.

_ 

Nos relatos de infecção em funcionários de lavanderia que foram contaminados 
pela roupa suja, incluem febre Q, salmonelas, infecção fungal, hepatite, sarna e varíola e 
outras [Check-up na Saúde, 1996].

9 

Quem atua na área de saúde deveria ter noções, hábitos e cuidados para não 
contrair doenças, sofier acidentes ou contaminar os pacientes. No entanto, a formação de 
muitos destes profissionais não aborda este aspecto. Além disso, muitos funcionários são 
admitidos sem treinamento e passam a exercer funções sem estarem familiarizados com 
os procedimentos do serviço [Deñ`une, 1995]. 

Portanto é necessário a atenção ao setor de processamento de roupas, muitas vezes 
ignorado pela administração hospitalar, a fim de que ele possa fornecer aos diversos 
setores do hospital, roupas de qualidade, ou seja, duráveis, com boa aparência, com um 
nível bacteriológico aceitável, processadas a um custo mínimo.
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O Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina, localizado no 
município de Florianópolis, SC, foi escolhido para realizar este estudo, por se tratar de um 
hospital escola, onde centenas de profissionais da saúde são formados anualmente. 

O referido hospital tem um peso considerável no atendimento da comunidade da 
Grande Florianópolis e redondezas, por prestar assistência à comunidade na área de saúde 
em todos os níveis de complexidade, além de servir de campo de ensino, pesquisa e 
extensão na área de saúde e afins. 

1.2 Objetivos do Trabalho 

1.2.1 Objetivo Geral 

0 O objetivo geral deste trabalho é construir um Modelo de avaliação de lavanderias 
hospitalares, que possibilite a identificação de pontos críticos a serem corrigidos e/ou 
controlados, visando a qualidade da roupa hospitalar. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

0 Levantar os problemas peculiares aos serviços prestados em ambientes hospitalares. 

0 Apontar os elementos característicos do sistema de trabalho no Setor de 
Processamento de Roupas Hospitalares. 

0 ldentificar os principais fatores que determinam a qualidade de uma lavanderia 
' 

hospitalar. . 

0 Desenvolver uma metodologia de levantamento, análise e avaliação dos fatores 
identificados como responsáveis pela qualidade da lavanderia hospitalar. 

0 Testar a eficiência do Modelo aplicando-o num setor de processamento de roupas 
hospitalares. 

1.3 Hipóteses 
2 A qualidade de urna roupa hospitalar é diretamente proporcional à qualidade do 

setor de processamento de roupas, responsável por sua higienização.



4 

As condições ambientais de trabalho têm grande influência na preservação de 
acidentes e na eficiência do trabalhador. 

Inexiste uma metodologia científica, específica para avaliação de serviços de 
processamento de roupas hospitalares. 

Mesmo não tendo contato direto com os pacientes, os trabalhadores dos setores de 
processamento de roupas hospitalares estão sujeitos a adquirirem doenças transmissíveis 
agudas e crônicas, parasitoses, reações tóxicas e alérgicas, durante a realização de suas 
atividades. 

1.4 Justificativa e Relevância do Trabalho 

Constantemente, são denunciados nos meios de comunicação, mortes de crianças, 
jovens, adultos e idosos, vítimas de infecção hospitalar.

_ 

Ninguém está imune de entrar num hospital para tratar de uma doença e sair com 
outra Assim também, os próprios funcionários do hospital estão expostos, diariamente, a 
agentes biológicos, físicos e químicos, podendo contrair doenças ou sofi'er acidentes das 
mais diversas naturezas. 

A área contaminada da lavanderia hospitalar é considerada uma das áreas críticas 
dos hospitais, capaz de oferecer risco potencial para os pacientes e/ou funcionários 
adquirirem uma infecção, devido ao estado em que os materiais manipulados neste local, 
geralmente são encontrados. 

Acontece que, existe uma carência de profissionais no mercado de trabalho, com 
conhecimento das técnicas de processamento de roupas hospitalares, para garantir a 
qualidade do produto* final, uma roupa higienizada, livre de todo e qualquer agente 
patogênico. A literatura específica desta área também é escassa. Nem mesmo, todos os 
hospitais escola apresentam o setor de processamento de roupas como modelo para os 
profissionais que ali se formam. 

Partindo do conhecimento desta realidade, decidiu-se por realizar uma 
investigação cientíñca no Setor de Processamento de Roupas do Hospital Universitário da 
UFSC, a fim de que o trabalho pudesse subsidiar o referido setor, quanto às possíveis 
ações para corrigir os aspectos carentes de melhorias, bem como produzir material 
técnico-científico a ser utilizado como referência para trabalhos futuros junto a hospitais 
que tenham interesse em avaliar seus setores de processamento de roupas.
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1.5 Limitações do Trabalho 

Este trabalho tem como finalidade, evidenciar os principais fatores que interferem 
na qualidade de uma lavanderia hospitalar, baseando em um estudo de caso no Setor de 
Processamento de Roupas Hospitalares do Hospital Universitário da Universidade Federal 
de Santa Catarina, na cidade de Florianópolis, SC. Não existe pois, a pretensão de limitar 
os fatores identificados como sendo os únicos a interferir na qualidade de um produto 
final, mas sim evidenciar os mais importantes. 

Devido a falta de condições técnicas, não foi possível realizar uma análise 
microbiológica das roupas higienizadas no Setor de Processamento de Roupas do 
Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina, a fim de verificar o seu 
nivel bacteriológico. 

Devido a limitação de tempo, não foi realizado uma investigação junto aos 
pacientes, médicos, enfermeiros e demais usuários das roupas higienizadas no setor de 
processamento de roupas em estudo. Por isso, os referidos 'clientes' não foram 
considerados na avaliação.

i 

A não existência de registros anuais referentes ao processamento de roupas, 
anteriores ao ano de 1997, dificultou a análise de alguns fatores. 

1.6 Metodologia 

A metodologia utilizada neste trabalho de pesquisa consiste de duas etapas. A 
primeira refere-se aos estudos e fundamentação teórica do tema escolhido. A segunda 
parte consiste, da apresentação de um Modelo de avaliação de lavanderias hospitalares, 
que orienta na forma a ser adotada para a identificação de pontos críticos a serem 
corrigidos e/ou controlados, baseando-se em normas nacionais e internacionais. 

Para avaliar a eficiência do Modelo, o mesmo é aplicado no Setor de 
Processamento de Roupas do Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa 
Catarina, utilizando-se de entrevistas, observações, medições, registros fotográficos. 

Para avaliar as reais condições do setor em estudo, é utilizada a metodologia de 
Análise Ergonômica do Trabalho. 

1.7 organização da Trabaiho 

Este trabalho apresenta-se estruturado em oito capítulos. O presente capítulo 
encerra a introdução do trabalho, a problemática, os objetivos, as hipóteses, a importância 
do trabalho, suas limitações, a metodologia utilizada e sua organização.

\
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O capítulo 2 aponta os fatores que influenciam na obtenção da qualidade, o papel 
da Ergonomia como ferramenta para alcançar qualidade, e como é percebida a qualidade 
na área de saúde. 

O capítulo 3 enquadra o papel do hospital para a sociedade, suas características, 
peculiaridades e problemas relativos ao risco de infecção hospitalar. 

A importância da higienização das roupas como fonna necessária para a 
eliminação de sujidades, capazes de provocar doenças, é apresentado no capítulo 4. Nele 
são apresentados também, os princípios de ordem química e fisica, associados ao 
processo de lavagem.

` 

No capítulo Siprocedeu-se uma apresentação do complexo sistema necessário para 
realizar a higienização de roupas hospitalares, quanto aos aspectos fisicos e processuais. 

No capítulo 6 é apresentado um Modelo de avaliação de lavanderias hospitalares. 
O Modelo consiste da identificação e avaliação dos principais fatores que detemiinam a 
qualidade de um Serviço de Processamento de Roupas Hospitalares. 

Para validar o modelo proposto, no capitulo 7, é apresentado um estudo de caso 
realizado no Setor de Processamento de Roupas Hospitalares da UFSC, onde todos os 
fatores foram identificados e avaliados. 

Para finalizar, o capítulo 8 foi reservado para as conclusões, e recomendações para 
trabalhos futuros.
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Capítulo 2 
. . . _ 

| 

~ GEsTAo DE QuAuDAD|a ~

| 

2.1 Introdução 

Estamos numa época de grandes mudanças, onde a informação e o conhecimento 
estão sendo disseminados por toda parte, e as organizações precisam renovar sua filosofia 
de gestão para responder com eficácia à nova realidade ambiental. 

A busca da qualidade é hoje uma preocupação de todas as empresas, a qual passou 
a constituir-se em prioridade para toda organização desejosa de seu desenvolvimento. 

Deming [1990] defme qualidade como sendo “um grau previsível de uniformidade 
e dependência, a baixo custo, adequada ao mercado". Em outras palavras, qualidade é 
qualquer coisa que o cliente necessita ou deseja. 

Crosby [1991] define qualidade como "conformidade com os requisitos". Para ele 
qualidade é um estado binário: ou há conformidade (qualidade) ou há não-conformidade 
(não-qualidade). Usando esta abordagem, Crosby desenvolveu, em 1961, o conceito de 
"defeito zero", enfatizando que todas as pessoas da companhia são capazes de fazer o seu 
trabalho de maneira correta, na primeira e em todas as vezes. 

Taguchi [1990] afirma que a "qualidade consiste em minimizar as perdas causadas 
pelo produto não apenas ao cliente, mas à sociedade, a longo prazo". Para ele, a razão das 
perdas para o cliente e para a sociedade é a dispersão (variabilidade). Ele desenvolveu 
técnicas específicas visando a redução da variabilidade dos produtos oriundos de 
processos que envolvem energia fisica. 

A definição de qualidade adotada pela Sociedade Americana para o Controle da 
Qualidade [ASQC - American Society for Quality Control] também implica num grau ou 
nível de atendimento "Qualidade é defmida como a totalidade de características e 
atributos de um produto ou serviço que possuem a habilidade de satisfazer uma certa 
necessidade”. 

A ISO (International Standard Organization) defme qualidade como “o conjunto 
das propriedades e características de um produto, processo ou serviço, que lhe fomecem a 
capacidade de satisfazer as necessidades explícitas ou implícitas". 

Juran [1990] observa que, embora a palavra qualidade possua várias 
interpretações, destaca dois significados importantes: 

(a) qualidade consiste nas características de produtos que atendem as necessidades 
dos clientes, proporcionando, portanto, satisfação; 

(b) qualidade é a ausência de deficiências.
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Para padronizar uma definição mais curta que englobasse estas duas 
características, Juran define qualidade como "adequação ao uso ". 

Estas definições colocam a qualidade como a capacidade de atender às 
necessidades dos clientes, da maneira mais abrangente possível, maximizando a 
percepção da oferta e minimizando os defeitos ou erros [Teboul, 1991]. 

Para ser gerenciada, a qualidade necessita ser medida, através das saídas dos 
processos, de forma a evidenciar o grau com que os requisitos dos clientes estão sendo 
atendidos e/ou excedidos. Portanto, as medidas de qualidade determinam o estado atual 
dos processos e provêm um parâmetro de avaliação para mudanças e melhorias [V ieira. 
C., 1995]. 

O controle da qualidade se refere às atividades diárias para se controlar condições 
do processo, observando-se tanto características da qualidade de produtos como 
parâmetros de processos. Sabe-se que todos os processos estão sujeitos a derivas, se 
controles não forem postos em prática. Portanto, o objetivo do controle da qualidade na 
linha é fabricar produtos uniformes ajustando processos de acordo com informações 
obtidas a respeito de processos e/ou de produtos fabricados [V ieira, S. R., 1996]. 

Segundo Abdallah, 1997, tuna das formas de garantir a qualidade dos produtos é 
por meio do controle de processos. Ele é utilizado para determinar a origem e a causa dos 
erros, e os processos são desenvolvidos para diminuir a ocorrência dos mesmos. Ele é 
considerado um fator relevante, partindo do princípio de que os produtos terão que 
apresentar garantia da qualidade. 

A qualidade dos processos deve ser gerada com o objetivo de melhorar o 
desempenho da organização em variáveis críticas, como custo, satisfação dos clientes, 
ciclos operacionais, etc. Sem se controlar o processo, não é possível controlar a qualidade 
de um produto. Baseada nesta informação, a produção deve ser planejada para minimizar 
a perda da qualidade ou o custo. _ 

' Existem dois tipos de ferramentas e técnicas de controle e melhoria da qualidade: 
- Estratégicas (administrativas) e 
- Estatisticas (quantitativas). 

Cada uma delas tem finalidade própria. As ferramentas “estratégicas” 
(administrativas) são utilizadas para gerar idéias, classificar fenômenos ou dados, 
estabelecer prioridades, definir direções a serem seguidas, investigar as causas dos 
problemas e entender os processos. 

Dentre estas ferramentas as mais comuns são: 
I- Brainstorming. 
2- Diagrama de afinidade. 
3- Votação múltipla. 
4- Matriz de priorização (Grid de seleção). 
5- Diagrama de causa e efeito.

' 

6- Lista de tarefas. 
7- Fluxogramas.
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Elas não são ferramentas propriamente estatísticas, mas são fundamentais para o 
processo de melhoria da qualidade. 

As ferramentas estratégicas (administrativas) focalizam dados qualitativos (dados 
descrevendo pessoas, ocorrências, condições, etc...), enquanto as ferramentas estatísticas 
focalizam dados quantitativos (dados expressos em unidades de medida). Elas são 
utilizadas inclusive para se iniciar uma discussão, para entender um processo e para 
selecionar ações para melhorar a performance. 

A performance organizacional pode ser medida num momento específico ou num 
período determinado. Dentre as ferramentas estatisticas as mais comuns são: 

O\U1J>-L›Jl\>›-^ 

I 

II

O Folha de Registro 
- Gráfico de Controle de Ocorrências no Tempo. 

Diagrama de Dispersão. 
Gráfico de Pareto. 
Histogi-ama. 

- Gráficos de Controle de Variação (limites). 

Somente a situação concreta vai indicar qual é a melhor ferramenta a ser utilizada. 

2.2 Fatores da Qualidade 

Segundo Klein [l995], uma engenharia eficiente do produto exige uma nova 
estrutura de gerenciamento na fabricação. A qualidade do produto final é o resultado da 
administração da matéria-prima; do processo; do pessoal; partindo de um know-how. 

Matéria-Prima 

i 

Processo QUALIDADE Pessoal 

Know-How 

Figura 1 - Fatores que influenciam a qualidade [Klein ,1995]
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Estes fatores têm diferentes graus de importância, mas a qualidade só surge a 
partir de uma interação de todos estes fatores. Portanto a garantia da qualidade hoje é uma 
tarefa muito complexa, pois é necessário um gerenciamento da qualidade. 

A garantia da qualidade baseia-se em métodos e técnicas estatísticas, que detectam 
irregularidades nos processos e permitem sua correção ou eliminação. Já o gerenciamento 
da qualidade baseia-se no princípio da prevenção. As irregularidades são evitadas desde o 
começo e em todas as fases do desenvolvimento do produto [Teboul,l991]. 

2.2.1 Matéria-Prima 

Para qualquer produção, a matéria-prima é o fator predominante da qualidade e 
determina um ponto considerável da qualidade do produto final. Costuma, às vezes, ser 
também o fator de maior custo da fabricação. Os erros ou a negligência na sua seleção 
nem sempre podem ser corrigidos por quaisquer meios nos processos subsequentes. 
Portanto, a seleção e o uso das matérias-primas ideais são decisivos para o sucesso e a 
competitividade. 

2.2.2 Processo 

Normalmente, as etapas de um processamento são pré-definidos. Não obstante, as 
possibilidades do setor de produção influenciar na qualidade e no custo são consideráveis 
por meio de: t 

- seleção do maquinário adequado; 
- seleção dos componentes adequados à máquina; 
- regulagem da máquina; 
- manutenção e conservação sistemáticas; 
- medidas de organização referentes aos processo; 
- monitoração da qualidade. 

A aquisição de equipamentos de baixo custo, mas não de preço otimizado, 
influenciará negativamente a competitividade por muito tempo. O mesmo vale para os 
seus componentes. Muitas vezes a manutenção e a conservação são negligenciadas com 
um efeito de longo termo sobre a qualidade. É necessário um gerenciamento do processo 
competente a fim de aplicar-se um processo em condições ideais. 

2.2.3 Pessoal 

'A qualidade só pode ser alcançada com um pessoal treinado, responsável e 
motivado. Os recursos humanos têm uma relação direta com a produtividade, e por isso 
deve ser tratado como um componente comportamental / motivacional, diretamente 
ligado aos aspectos culturais (crenças e valores), que é decisivo no desempenho dos 
indivíduos dentro de uma organização.
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O primeiro passo para se ter um pessoal adequado é encontrar o tipo certo de 
trabalhador, e em seguida educá-lo e treiná-lo para desempenhar eficientemente, 
efetivamente e produtivamente, tendo em vista que o processo de contratação de pessoal 
inclui recrutamento, orientação e treinamento. 

O desempenho dos indivíduos dentro de uma organização está diretamente ligado 
a confomiidade entre os seus valores pessoais e os valores da organização, ou seja, a 
cultura organizacional. 

2.2.4 Know-How 

' Este é um outro fator importante. O Know-how inclui a aquisição inicial do 
conhecimento e habilidade necessários, seguidos da educação permanentemente contínua. 
Esta última pode ser realizada por pesquisas intemas, desenvolvimento e estudos, como 
também com a ajuda de fontes extemas como instrutores, institutos, conferências, 
consultores, etc. 

2.2.5 Condições de Trabalho 

Razera [l994], aponta as condições de trabalho como sendo também um fator da 
qualidade. Segundo ele, “as condições de trabalho, afetam a qualidade e a produtividade, 
independente da aplicação de programas e técnicas industriais modernas”. 

Numa visão tradicional e ampla, as condições de trabalho englobam tudo o que 
influencia o trabalhador. As características do ambiente fisico como temperatura, ruídos, 
vibrações, iluminação, cores, gases, higiene, etc., que envolvem o homem durante o 
trabalho influenciam diretamente nas condições de trabalho. Eles podem influenciar o 
trabalho a ser desenvolvido, condicionando a forma de trabalhar, seja enquanto incômoda 
pelos danos que provocam à execução do trabalho, sendo perigosas pelos problemas que 
causam à saúde do trabalhador, ou condicionando a forma de trabalho. V 

Estes fatores muitas vezes são resultados da má concepção dos ambientes fisicos; 
em outras, gerados por arranjos ñsicos e layout dos equipamentos ou máquinas de 
maneira insatisfatória. [Sant0s, 1995]. Todos eles influenciam de forma direta no pessoal 
e, consequentemente na qualidade do produto final. 

2.2.6 Ergonomia 

A ergonomia é considerada como sendo “o conjunto de conhecimentos científicos 
relativos ao homem e necessários à concepção de instrumentos, máquinas e dispositivos 
que possam ser utilizados com o máximo de conforto, segurança e eficiência” [Wisner, 
1987]. É considerada também como um conjunto de conhecimentos interdisciplinares, 
que servem tanto para aumentar a eficácia de um sistema produtivo, como para diminuir a 
carga do operador.
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A ergonomia é o estudo da adaptação do trabalho ao homem. Trabalho este, que 
abrange não apenas as máquinas e equipamentos utilizados para transformar os materiais, 
mas também toda a situação que em que ocorre o relacionamento entre homem e seu 
trabalho. Isto envolve o seu ambiente fisico, os aspectos organizacionais de como seu 
trabalho é programado e controlado para produzir os resultados desejados [lIDA, 1990]. 

Uma definição concisa da ergonomia é a seguinte: “Ergonomia é o estudo do 
relacionamento entre o homem e o seu trabalho, equipamento e ambiente, e 
particularmente a aplicação dos conhecimentos de anatomia, fisiologia e psicologia na 
solução de problemas surgidos deste relacionamento” [Ergonomics Research Society - 

Inglaterra, g, IIDA, op.cit]. 
Para atender ao seu objetivo, a ergonomia estuda diversos aspectos do 

comportamento humano no trabalho e outros fatores importantes para o projeto de 
sistemas de trabalho, que são: _ 

- homem: as características fisicas, fisiológicas e sociais do trabalhador; 
influência do sexo, idade, treinamento e motivação. 

- máquina: todas as ajudas materiais que o homem utiliza no seu trabalho, 
englobando os equipamentos, ferramentas, mobiliário e instalações. 

- ambiente: as caracteristicas do ambiente fisico que envolve o homem durante 
o trabalho, como a temperatura , ruídos, vibrações, luz, cores, gases e outros. 

I-_ informação: são as comunicações existentes entre os elementos de um sistema, 
a transmissão de informações, o processamento e a tomada de decisões. 

- organização: conjunção dos elementos acima citados no sistema produtivo, 
envolvendo os aspectos como horários, turnos de trabalho e formação de equipe. 

- conseqüências do trabalho: são as questões de controle, como tarefas de 
inspeções, estudo dos erros e acidentes, além dos estudos sobre gastos energéticos, 
fadiga e “stress” [IIDA, 1990]. 

'

. 

Os objetivos da ergonomia são a segurança, satisfação e o bem-estar dos 
trabalhadores no seu relacionamento com sistemas produtivos. A eficiência virá como 
resultado. A eficiência não é objetivo principal da ergonomia, porque ela, isoladamente, 
poderia significar sacrifício e sofrimento dos trabalhadores e isso é inaceitável. A 
ergonomia visa em primeiro lugar, o bem-estar do trabalhador. 

Assim sendo, a ergonornia como área de conhecimento, vem orientando os estudos 
das trocas regulamentadoras entre o ambiente profissional e o trabalho, podendo se 
constituir um instrumento de grande significação para o pequeno e médio empresário 
pois, além de melhorar a qualidade e incrementar a produtividade, atingirá ela, seu alvo 
principal, que é a melhoria da qualidade de vida no trabalho [Razera, 1994].
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2.3 Qualidade na Área de Saúde 

A prestação de serviços de saúde é uma atividade complexa por uma série de 
fatores intemos e ambientais que podem comprometer seus resultados. 

A prestação de serviços médicos e de saúde tem sua legitimidade no respeito dos 
princípios de equidade, qualidade, eficiência, efetividade, e aceitabilidade. Isso supõe e 
exige uma liderança administrativa, a ser definida e entendida a partir da compreensão da 
própria ciência da administração da saúde. 

A fim de melhor compreender os conceitos dos princípios acima enunciados, 
Mezomo [1995] defne: 

- Equidade: oferta de recursos de atenção à saúde à população segundo os 
critérios da justiça social, observando sua adequação às necessidades da 
comunidade, à facilidade de acesso, com segurança, aos mesmos, e às expectativas 
dos profissionais neles envolvidos. 

L Qualidade: é a correspondência entre aquilo que o serviço se propõe oferecer à 
comunidade e sua efetiva consecução. 

- Eficiência: é a relação de otimismo do uso dos recursos utilizados na 
consecução de um produto (efeito ou resultado). Eficiente, pois, é o serviço que 
tem um custo otimizado. 
~ "Efetividadez é a medida do nível de obtenção .dos objetivos globais dos 
serviços de saúde. _

_ 

- Aceitabilidade: é a avaliação positiva do serviço pela comunidade usuária. 

Embora seja difícil descrever o complexo conjunto de relações entre a 
administração da saúde e os muitos outros componentes do sistema de cuidados de saúde, 
as funções administrativas do sistema podem ser descritas utilizando a teoria geral de 
sistemas. 

A administração, no sistema de prestação de serviços de saúde, pode ser vista 
como um processo que converte um grupo de insumos (necessidades, demanda, recursos, 
etc) num grupo de produtos ou resultados (serviços prestados aos clientes, planos para 
novos serviços e outros) com sucesso ou fracasso, oferecendo em feedback para a 
realimentação do processo. 

O sistema de prestação de serviços de saúde é um sistema aberto, enquanto sofi'e 
variadas influências ambientais, sócio-ecônomicas, políticas e tecnológicas, que podem 
por vezes, beneficiar ou dificultar o processo de prestação de serviços. 

A redução de erros e defeitos ou condições inseguras e a eliminação de causas de 
insatisfação, contribuem significativamente para a visão de qualidade pelo paciente e
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funcionários, e são, deste modo, partes importantes da qualidade centrada no paciente 
[Brasil, 1995]. 

O desenvolvimento contínuo da qualidade significa investir nos processos e na 
avaliação dos mesmos, visando alcançar melhores e mais consistentes resultados. 

Os bons cuidados do paciente e os melhores resultados são vistos como produtos 
das ações e interações de todas as pessoas envolvidas nos mesmos. A performance é 
assim, o reflexo de uma grande variedade de sistemas e subsistemas que congregam as 
funções essenciais do dia-a-dia. Nestes sistemas podem ocorrer falhas humanas, mas as 
ações corretivas de melhor resultado são as que visam a melhoria dos sistemas [Mezomo, 
1995]. 

Dentre as organizações de saúde que vêm se preocupando com a qualidade de seu 
atendimento à população, estão os hospitais. As suas características e peculiaridades os 
tornam a cada dia um desafio, devido às suas mais variadas situações enfientadas 
diariamente. 

A expressão tantas vezes dita: “o paciente é a razão de ser do hospital” está 
finalmente, tendo sentido, pelo menos nos hospitais interessados na prática de uma 
administração de nova geração, que é a administração preocupada com a melhoria 
contínua da qualidade {Brasi1, 1995].
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Capítulo 3 

| 
o PAPEL DoHosPiTAL E suÀs P|ícuL|ÁR|DADEs 

3.1 Introdução 

O objetivo de um hospital é a prestação de serviços na área de saúde, com 
qualidade, eficiência e eficácia. Onde qualidade é a aplicação apropriada do 
conhecimento e da tecnologia, no cuidado da saúde; eficácia é a habilidade do cuidado, 
para incrementar saúde; eficiência é a habilidade de obter o máximo de saúde com um 
mínimo custo, e efetividade é o grau no qual a atenção à saúde é realizado. [Ministério do 
Trabalho, 1995]. 

A prestação de serviços de saúde num hospital é uma atividade complexa, por uma 
série de fatores internos e ambientais. O hospital apresenta características típicas, 
especiais, diferenciadas das indústrias do setor econômico, com fins lucrativos, onde os 
fatores de riscos mais comuns no seu ambiente são os agentes biológicos, fisicos e 
químicos, causadores de inúmeros acidentes e doenças do trabalho. 

Por serem instituições médicas, os hospitais têm sido erroneamente entendidos 
como lugares saudáveis para trabalhar. Tradicionahnente as atenções estão voltadas aos 
cuidados com os pacientes, sendo a saúde dos profissionais envolvidos nestes cuidados, 
relegada a segundo plano. Paradoxahnente, ao estarem direta ou indiretamente envolvidos 
no atendimento da saúde dos outros, estes trabalhadores descuidam da sua própria 
[Vieira, S. I., 1996]. 

Em 1983, nos Estados Unidos, ocorreram 1 milhão de incidentes com prejuízos na 
área hospitalar, dos quais 200 mil envolveram alguma negligência. Em 1989, o uso 
intensivo dos equipamentos médicos hospitalares, no mesmo país, resultou em tomo de 
10 mil acidentes (1 a cada 52 minutos), com um saldo de 1000 mortes [CDRH, 1986]. 

As conseqüências financeiras desses acidentes envolvem considerável soma em 
indenizações, devido a ações legais movidas por pacientes, os quais recebem alguma 
forma de danos quando sob cuidados do hospital. _ 

Estudos realizados no período de 1986 a 1988, em hospitais franceses, 
demonstraram que a taxa dos acidentes de trabalho na rede hospitalar pública foi 
comparável ao do setor metalúrgico, sendo superior ao das indústrias têxtil e química 
[Check-up na Saúde, 1996]. 

Aos gerentes e supervisores da saúde cabe a responsabilidade de zelar para que 
ambos, ambiente e funcionário, apresentem-se em condições adequadas de segurança. A 
prevenção de acidentes deve ser considerada como uma parte normal de suas atividades 
rotineiras. Todo hospital deve desenvolver continuamente essa política, assegurando que 
gerentes e funcionários estejam cientes de suas responsabilidades na redução de riscos e 
acidentes. Devem promover e reforçar práticas seguras de trabalho e proporcionar
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ambientes livres de riscos, de acordo com as obrigatoriedade das legislações municipais, 
estaduais e federais [Gonçalves, 1988]. 

3.2 Riscos no Ambiente Hospitalar 

Conforme citado anteriormente, os fatores de riscos por agentes biológico, fisico e 
quírnico são os .principais caracterizadores da insalubridade e da periculosidade num 
ambiente hospitalar. Estes agentes causam inúmeros acidentes e doenças do trabalho. 

De Cicco, & Fantazzini, apud Souza (l995] atribuem dois significados à palavra 
risco. O primeiro associa risco a "uma ou mais condições de uma variável com potencial 
necessário para causar danos. Esses danos podem ser entendidos como lesões a pessoas, 
danos a equipamentos e instalações, danos ao meio ambiente, perda de material em 
processo, ou redução da capacidade de produção”. 

No segundo significado atribuido à palavra risco “expressa uma probabilidade de 
possíveis danos dentro de um período de tempo ou número de ciclos operacionais", que 
podem ser relacionados à probabilidade de ocorrência de um acidente multiplicado pelo 
dano decorrente deste acidente, em unidades operacionais, monetárias ou humanas. Como 
foi dito, a palavra “risco” indica, normalmente, a possibilidade de existência de perigo. 

De acordo com a NR-9 da Portaria N° 25 de 29 de dezembro de 1994, os agentes 
potenciais de danos à saúde do trabalhador, podem ser definidos como sendo: 

a) Agentes fisicos: ruídos, vibrações, radiações ionizantes, radiações não- 
ionizantes, fiio, calor, pressões anormais e umidade. 

b) Agentes químicos: poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases, vapores e 
substâncias, compostos ou produtos químicos em geral. 

c) Agentes biológicos: virus, bactérias, protozoários, fungos, parasitas e bacilos. 

d) Riscos ergonômicos: esforço fisico intenso, levantamento e transporte manual 
de peso. Exigência de postura inadequada, controle rígido de produtividade, imposição de 
ritmos excessivos, trabalho em turno noturno, jornadas de trabalho prolongadas, 
monotonia e repetitividade, além de outras situações causadoras de stress físico e/ou 
psíquico. 

e) Riscos de acidentes: são situações de trabalho cujo arranjo fisico é inadequado, 
as máquinas É equipamentos estejam sem proteção, as ferramentas são inadequadas ou 
defeituosas, iluminação inadequada, eletricidade, probabilidade de incêndio ou de 
explosão, armazenamento inadequado, animais peçonhentos além de outras situações de 
risco, que podem contribuir para a ocorrência de acidente.

_ 

Dentre os riscos citados acima, o agente que mais preocupa a saúde dos 
funcionários de um hospital é aquele que diz respeito a transmissibilidade de doenças,
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através de contato, direto ou indireto, com portadores de patologias que recorrerem aos 
serviços prestados pelos hospitais, ou seja, os agentes biológicos - bactérias, fungos e 
vírus [Donowitz, 1994]. 

É certo que outros agentes como os físicos e químicos também incidem sobre os 
profissionais da área hospitalar. 

A legislação brasileira, no tocante a Segurança e Medicina do Trabalho, estabelece 
o grau de risco, que varia segundo a Classificação de Atividades (CNAE), de um a três, 
conforme a gravidade menor ou maior da repercussão à saúde que poderá advir da 
exposição a alguns agentes durante a atividade laborativa. 

Os serviços de saúde estão classificados entre o graus de risco l e 3. Com isso, 
pode-se inferir que o risco das atividades típicas, desenvolvidas pelos funcionários da área 
de hospitalar, é considerável [Campanhole, 1996]. ç 

3.2.1 Reconhecimento, Avaliação e Controle de Riscos 

O risco, onde quer que se encontre, pode e deve ser analisado, visando sua 
eliminação ou controle. Desde que um conjunto de ações possa ser viabilizado, a 
compreensão de sua natureza pode ser levada a efeito. Esse conjunto de ações recebe o 
nome de investigação e análise ambiental. A tomada de decisão, deve ser fundamentada 
tecnicamente em três conceitos básicos que são: 

a) Reconhecer: identificar, caracterizar, saber apontar qual dos agentes de risco 
de dano à saúde estão presente no ambiente de trabalho; 

b) Avaliar: é saber quantificar e verificar, de acordo com determinadas técnicas, a 
magnitude do risco. Se é maior ou menos, se é grande ou pequeno, comparado com 
determinados padrões; 

c) Controlar: é adotar medidas técnicas, administrativas, preventivas ou 
corretivas de diversas naturezas, que tendem a eliminar ou atenuar os riscos existentes no 
ambiente de trabalho [Brasi1, 1985]. 

3.3 Infecção Hospitalar 

As infecções hospitalares representam um sério problema para pacientes e 
profissionais da saúde. Elas são uma das mais freqüentes complicações que afetam a 
qualidade do' produto final deste sistema, que é o atendimento aos pacientes 
hospitalizados [ W; ].

`
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O Ministério da Saúde define infecção como sendo: “invasão do organismo por 
agentes infecciosos, que interagem imunologicamente e se multiplicam”, enquanto que 
infecção hospitalar “é qualquer infecção adquirida após a intemação do paciente e que se 
manifesta durante sua estadia no hospital ou mesmo após sua alta, quando puder ser 
relacionada com a hospitalização” [Brasil, 1995]. 

A ocorrência das infecções hospitalares é caracterizada pela dinamicidade. 
Mudanças ocorrem constantemente em relação aos tipos de pacientes admitidos no 
hospital, fatores de riscos a que estes são expostos, características dos patógenos 
predominantes na instituição, qualidade de assistência, etc. [W1]. ' 

3.3.1 Controle de Infecção Hospitalar 

À enorme variedade de artigos e áreas hospitalares destinados a diferentes 
fmalidades, está associada um potencial específico de transmissão de infecção. Pode-se 
inferir que o risco potencial de transmissão de infecção está ligado principalmente à 
utilização, ao grau de contato ou de exposição do paciente a estes artigos e áreas, bem 
como o seu grau de contaminação [Brasil, 1995]. 

Portanto, o ambiente hospitalar requer limpeza escrupulosa de todas as suas áreas e 
superficies. Num ambiente, o número e o tipo de microrganismos presentes estão 
relacionados a fatores como: o número de pessoas, a quantidade de atividade e de 
umidade local, a presença de matéria orgânica para crescimento bacteriano e a taxa pela 
qual, microrganismos suspensos no ar são removidos, sendo que a deposição de 
microrganismos é maior em superfícies horizontais que verticais e menor em superfícies 
lisas, paredes e tetos [ W; ]. 

As áreas hospitalares são classificadas, segundo o risco potencial de aquisição de 
infecções, em críticas, semi-críticas e não críticas. , 

Áreas críticas: são aquelas que oferecem risco potencial para o paciente adquirir 
uma infecção, seja devido aos procedimentos realizados, seja pela imunodepressão do 
paciente que as ocupa, seja devido à manipulação de materiais infectantes, seja devido as 
particularidades que aí se desenvolvem. Entre elas estão: as salas cirúrgicas, ante-sala de 
retirada de material e seus expurgos; a sala de recuperação pós anestésica; os quartos de 
pacientes da UTI; os quartos de pacientes em isolamento; os quartos intensivos das 
enfermarias de emergência clínica e cirúrgica; o pronto socorro; os expurgos das unidades 
de atendimento e internação; o berçário; os laboratórios de análises clínicas, anatomia 
patológica e biologia molecular; a área suja da lavanderia, etc. [ W3 ]. 

Áreas semi-críticas: são todas aquelas ocupadas por pacientes de doenças não- 
infecciosas, doenças infecciosas não transmissíveis, exemplo: ambulatórios, radiologia, 
enfermarias, ultra-sonografia; e central de esterilização de materiais [ W; ]. 

Áreas não críticas: são todas as áreas hospitalares que teoricamente não 
apresentam risco de transmissão de infecção. São as áreas não ocupadas com pacientes ou
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cujo acesso lhes é vedado, por exemplo: serviço de administração hospitalar, manutenção, 
vestiários e sanitários públicos, depósitos em geral e ahnoxarifado [W3 ]. 

As áreas críticas e semi-críticas requerem limpeza e desinfecção, enquanto que as 
não críticas apenas limpeza. 

Em situações especiais como derramamento de sangue e/ou demais líquidos 
corporais em qualquer superfície, esta deve sofrer descontaminação com solução de 
hipoclorito de sódio a 1% e posteriormente receber o processo de limpeza de rotina. 

3.3.2 Limpeza, Desinfecção e Esterilização de Artigos 

Os procedimentos antimicóticos utilizados para a descontaminação de artigos 
hospitalares podem ser classificados, segundo Dyro [1983], em três grupos: limpeza, 
desinfecção e esterilização. 

0 Limpeza é o procedimento de remoção das sujidades e detritos para manter em 
estado de asseio os artigos e áreas. A limpeza constitui o núcleo de todas as ações 
referentes aos cuidados de higiene com os artigos e áreas hospitalares. É o primeiro passo 
nos procedimentos técnicos de desinfecção e esterilização. 

o Desinfecção é o processo de destruição de agentes infecciosos em forma 
vegetativa, potenciahnente patogênicos, existentes em isuperficies inertes, mediante 
aplicação de meios fisicos (calor seco ou úmido) e químicos (germicidas líquidos ou 
gasosos). 

ø Esterilização é o processo de destruição ou eliminação de todos os 
microorganismos na forma vegetativa ou espomlada, por meio de agentes fisicos e 
químicos. 

Dentre as áreas hospitalares que realizam tais procedimentos está a lavanderia 
hospitalar. A sua fimção é fundamental para o controle de infecção hospitalar, uma vez 
que nela são realizados todos os três procedimentos acima citados, ao realizar a 
higienização das roupas hospitalares. Ao longo do processamento das roupas são 
removidas todas as formas de sujidade e detrito, além de destruir os agentes infecciosos 
na forma vegetativa ou esporulada [Graziano, 1997]. 

Sem dúvida, a roupa hospitalar, quando suja, é um reservatório potencial de 
germes. Por isso, a roupa hospitalar requer uma atenção especial por parte das comissões 
de controle de infecções, principalmente no que se refere ao processamento e desinfecção 
das roupas. A elas deve-se aplicar em seu tratamento, todas as medidas de profilaxia e 
desinfecção, sempre com a preocupação de romper possíveis elos infecciosos restituindo- 
lhes uma condição higienicamente impecável. ` 

Com relação à segurança ocupacional, existe a necessidade de se estabelecer 
procedimentos que ofereçam o menor risco de contaminação para os funcionários que
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executam a limpeza, desinfecção e esterilização dos artigos e ambientes hospitalares. Para 
isto, preconiza-se o uso de processos de descontaminação prévia à lavagem mecânica. 

Para Favero e Bond [l983], “descontaminação é o processo que toma um 
dispositivo, equipamento ou superfície ambiental seguros à manipulação 

A Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo define descontaminação prévia 
como sendo um “procedimento utilizado em artigos contaminados por matéria orgânica 
(sangue, pus, secreções corpóreas) para a destruição de microrganismos patogênicos na 
forma vegetativa (não esporulada) antes de iniciar o processo de limpeza. Tem por 
objetivo proteger as pessoas que irão proceder à limpeza desses artigos". Esta Secretaria 
recomenda dois tipos de processos a serem adotados na descontaminação prévia de 
acordo com as características do artigo: 

1- processo fisico: exposição do artigo em água fervente por 30 minutos. 

2- processo guímico: imersão total dos artigos por 30 minutos em glutaraldeído, 
fomialdeído, ou hipoclorito de sódio a 0.5% estabilizado com cloreto de sódio, em 
recipientes de plástico rígido e com tampa. 

Desde o advento da epidemia de AIDS e a preocupação com o risco ocupacional 
de aquisição de doenças veiculadas por sangue e líquidos corporais, tem-se recomendado 
a adoção de Precauções Universais, considerando todos os materiais orgânicos como 
contaminados, independente da patologia conhecida do doente e da sujidade. 

Considerando-se as fontes possíveis de transmissão de doenças para a equipe 
hospitalar, temos na manipulação de artigos contaminados a possibilidade de 
transferência de patógenos através de corte, perfuração, contato direto de pele não íntegra 
com líquidos contaminados, respingos destes líquidos em mucosa ocular ou bucal. Este é 
0 critério de seleção dos artigos que devem receber descontaminação prévia. Entretanto, 
independente do processo, o uso de luvas grossas de borracha deve ser adotado. Quando 
necessário, deve ser acrescentado o uso de protetores faciais, de acordo com o risco de 
respingos em mucosas envolvido na lavagem de artigos. De qualquer maneira, os artigos 
devem ser manuseados com cuidado para evitar acidentes e a lavagem de mãos é requisito 
fundamental para a segurança ocupacional [Donowitz, 1994]. 

As roupas nos hospitais devem ser encaradas como reservatório potencial de 
germes, mesmo não se originando de setores de infecção. Portanto, deve-se aplicar em 
seu tratamento, todas as medidas de profilaxia e desinfecção, sempre com a preocupação 
de romper possíveis elos infecciosos e poder oferecer roupa higienicamente impecável' 

A roupa suja é, sem dúvida, uma das fontes de contaminação e disseminação 
destes microorganismos nos hospitais e por isso, deve merecer cuidados no controle das 
infecções hospitalares. Por isso, a roupa hospitalar requer uma atenção especial por parte 
das comissões de controle de infecções principalmente no que se refere ao processamento 
e desinfecção das roupas, em cujo processo são destruídos os agentes infecciosos na 
forma vegetativa de bactérias patogênicas, porém não esporuladas [Machado, 1996]. .
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Capítulo 4 

[H 

A Z 

AAHWIQENIZAÇÃÓADASiRouPÃsffr~
1 

4.1 Introdução 

Muitas doenças que afetam a saúde do homem, são provocadas por germens que 
se desenvolvem na sujidade. A lavagem da roupa tem a finalidade primordial de praticar a 
mais completa higiene através da eliminação das sujeiras fixadas, restituindo-lhe um nível 
bacteriológico aceitável, de forma que as fibras e as cores sejam preservadas, além de 
manter a maciez e elasticidade [Gervini, 1995]. 

Estima-se que os antigos egípcios já conheciam o sabão, e os fenícios, a 600 anos 
A. C., já o utilizavam. Na Roma antiga, as mulheres descobriram que, quando usavam 
uma argila que escorria na colina Sapo onde os antigos romanos sacrificavam os animais, 
na água a lavar roupa, a lavagem se tomava mais fácil, pois a sujeira do tecido saía com 
mais facilidade. Aquela argila era_ composta de gordura dos animais que ali eram 
sacrificados, associada às cinzas de madeira queimada. Foi daí que originou a descoberta 
dos componentes básicos do que, mais tarde, viria a receber o nome de sabão. [Gervini, 
1995]. 

Baseando-se nestes fatos, os romanos passaram a ferver a gordura de cabra ou 
outro sebo com cinza, obtendo desta forma o sabão bruto, cujo emprego era ainda 
bastante restrito [Gervini, op. cit.]. 

A lavagem é uma operação que visa devolver à roupa o seu aspecto original. Para 
tal, é necessário eliminar as sujeiras que estão fixadas, restituindo-lhes um nível 
bacteriológico aceitável, de forma a preservar as fibras e cores mantendo a maciez e 
elasticidade. [Lever Industrial, [(198-)] 

Para melhor compreender o que significa esta operação de lavagem das roupas é 
necessário conhecer : 

- A natureza das sujeitas. 
- A natureza das fibras. 
- A influência da água. 
- Os processos de lavagem. - 

4.2 A Natureza das Sujeiras 
Pode-se chamar de sujeira a presença de elementos estranhos depositados no pano 

ou impregnando às fibras. A lavagem consiste na limpeza ou remoção desses elementos, 
deslocando-os para outros lugares, ou desintegrando-os.
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A sujeira pode ser classificada em 2 grupos: sujeira sólida e líquida, produzindo 
manchas. A sólida consiste na poeira, argila, sais, carvão, etc. A líquida resulta na 
presença de material oleoso, ácidos, secreções da pele. Pode ser mista com associação de 
partículas sólidas e elementos graxos.

ç 

As fibras porosas (algodão e linho) são mais penetradas pela sujeira. As fibras não 
esponjosas (seda e lã) têm menos penetração da sujeira. As fibras sintéticas não têm 
fissuras ou esponjosidade e assim, a sujeira apenas adere à superficie, sem penetrar. 
Todavia, a sujeira graxa e oleosa a reveste de uma camada com forte aderência. A 
remoção é feita mediante a emulsão da substância em água. 

A sujeira tem carga elétrica positiva, enquanto que o pano tem carga negativa, 
resultante daí a natural aderência. Os detergentes têm carga positiva. A repulsão ocorre 
pelo fato de que, os pólos iguais se repelem e os diferentes se atraem. 

4.2.1 Classificação das Sujeiras 

As sujeiras têm múltiplas origens, sendo útil conhecê-las, já que isso pode 
fomecer indicações importantes quanto ao processo de lavagem. Elas podem ser 
classificadas conforme o modo como podem ser eliminadas [Lever Industrial, op. cit ]: 

- Pela so lubilidade em água; 
- Pela saponificação; 
- Pela emulsão; 
- Pela eliminação fisica; 
- Pela descoloração. 

Sujeiras Solúveis em Água 
Incluem-se neste grupo o açúcar, um certo número de sais, alguns sucos de fmtas 

e determinados corantes. Todas essas substâncias sefixam à roupa por simples aderência. 
A sua eliminação realiza-se principalmente nas operações de enxágues iniciais frios, ou 
melhor, mornos, cuja temperatura nunca deverá exceder a 50°C, para evitar a fixação da 
sujeira. 

Sujeiras Saponificáveis 

São sujeiras orgânicas reativas. O sujo (ácido) pode ser convertido em sujeira 
solúvel em água pela adição de álcalis à temperatura acima de 80°C. Encontram-se neste 
grupo os óleos e gorduras de origem animal ou vegetal. Estas sujeiras fixam-se às fibras 
tanto pela sua composição química, como por aderência fisica. 

A ação do calor combinada com a dos álcalis e a agitação mecânica, _amolece as 
gorduras, saponificando-as e removendo-as. Em seguida, são mantidas afastadas da roupa 
por suspensão. Esta eliminação efetua-se durante a pré-lavagem e a lavagem.
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Sujeiras Emulsionáveis 

Os óleos e graxas minerais fazem parte deste grupo. A sua estrutura química só 
permite que a sua eliminação seja através de emulsificação, por ação de tensoativos que 
removem esse tipo de sujeira, graças ao seu poder umectante. Em seguida, pela ação de 
sua cadeia lipolítica e hidrofilica, os tensoativos fonnam um composto com os óleos e 
graxas minerais que permite a emulsão de todo o conjunto. Este fenômeno realiza-se 
durante as operações de pré-lavagem e lavagem 

Sujeiras Elimínadas por Via Física 

Encontram-se neste grupo, as areias, o pó de carvão (fuligem), a poeira, etc. Estas 
sujeiras fixam-se por simples aderência física. A ação mecânica da lavagem combinada, 
em alguns casos, ao poder umectante de um produto tensoativo, permite _a eliminação 
deste tipo de sujeira. A maioria destas Sujeiras são eliminadas na operação de pré- 
lavagem. 

Sujeiras Elimínadas por Descoloração 

Muitos pigmentos de sujeira, tais como, chá, café, vinho, medicamentos, etc., não 
podem ser eliminados por meio de agitação ou emulsificação, porque tingiram a fibra. 
Geralmente a eliminação dessa sujeira ocorre por oxidação. Essa operação é realizada 
pelos agentes de branqueamento, quer a nível de lavagem utilizando produtos com 
perborato de sódio, quer nos enxágues utilizando solução de hipoclorito de sódio, 
composto orgânico clorado. . 

Além destes tipos de sujeira existe ainda as matérias albumínóides. Trata-se de 
matérias azotadas que se encontram em todos os corpos, vegetais ou animais. As matérias 
albuminóides fazem parte dos colóides. Distinguem-se entre outras: 

fu Matérias Albuminordes 

Albumina: Coagula a 70°C e disso lve-se em soluções alcalinas muito diluídas, em 
contrapartida, as soluções demasiadarnente concentradas, têm tendências a fixá-la. 

Matérias Protéicas (0 sangue): São matérias albuminóides, contendo 
simultaneamente albumina e outros compostos orgânicos. O sangue em si, divide-se em 
duas partes: coágulo e plasma. 

O coágulo é composto de Fibrina e de glóbulos brancos e vermelhos. Os glóbulos 
vermelhos são constituídos essencialmente pela Hemoglobina, que dá ao sangue a sua cor 
vermelha. A Hemoglobina contém 51 mg de Ferro em cada 100g de sangue, o que é 
importante e incômodo para a lavagem. A Hemoglobina é alterada pelos álcalis que a 
desdobram em novas Albuminas e coagula pela ação do calor.
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O plasma é solúvel em água. Este tipo de sujeira é essencialmente eliminada por 
enxágues sucessivos. Contudo, e de acordo com seu grau de oxidação, é necessário um 
tratamento adequado. 

Outras matérias protéicas do tipo excreções corpóreas tais como urina, vômito, 
fezes comuns em roupas hospitalares são facilmente eliminadas quando tais sujidades 
forem lavadas ainda secas. Caso o período de tempo entre o aparecimento da sujidade na 
roupa e a entrada da mesma, na lavadora de roupas for superior a 2 horas, tal sujidade fixa 
à roupa exigindo mais quantidade de produtos detergentes (tensoativo) e oxidantes 
(alvejante) além de mais tempo nas operações de lavagem e alvejamento. 

4.3 A Natureza das Fibras 

Todo pano é resultado do entrelaçamento dos fios dispostos nos sentidos 
longitudinal (urdimento) e transversal (trama), fonnando o tecido, ou, entrelaçamento de 
um ou mais fios conduzidos por agulhas formando uma série de alças entrelaçadas 
(malha). Existem outros tipos de panos formados de formas diferentes, mas os citados 
anterionnente são os mais comuns. 

Os fios que constituem o pano é um conjunto de fibras dispostas paralelamente e 
solidárias entre si, através da torção. 

_ E fibra, “é a unidade básica utilizada na fabricação de fios e gêneros têxteis”. 
[Afonso, 1991]. Estas podem ser de origem natural, artificial ou sintética. As de origem 
natural podem ser animais (lã e seda), vegetais (linho, algodão, rami, etc.), ou minerais 
(asbesto, vidro). As fibras de origem artificial podem ser regenerada (viscose) ou 
modificada (acetato). Enquanto que as fibras sintéticas podem ser de origem de 
policondensação (poliéster e poliamida), polimerização (acrílico) e poliadição 
(poliuretano). 

4.4 A Influência da Água 
A qualidade da água a ser utilizada na lavagem das roupas é muito importante para 

conseguir um bom resultado. Ela deve atender a, pelo menos, três requisitos: 

0 ser “mole”, pois a água “dura” contém sais de cálcio e magnésio, e sua 
utilização na lavagem da roupa produz desperdício de produtos à base de sabão, 
além da destruição prematura da roupa e diminuição da capacidade de absorção 
do tecido, tomando a roupa áspera e acinzentada. 

0 não conter ferro ou manganês, pois eles amarelam a roupa e danificam as 
máquinas, devendo portanto, serem eliminados por meio de filtragem.
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0 não conter matéria orgânica, que também deve ser eliminada por meio de 
filtragem. 

A água, uma vez que exerce ação mecânica e química na lavagem da roupa, deve 
satisfazer aos seguintes requisitos:

L 

- m: límpido e sem matérias em suspensão; ' 

- teor de sólidos em suspensão: inferior a 15 mg/ litro; 
- dureza: inferior a 30 ppm de carbonato de cálcio; 
- alcalinidade livre: nula; 
- alcalinidade total: 250 ppm de carbonato de sódio; 
- temperatura: adequada. 

4.5 Os Processos de Lavagem 

Os métodos e técnicas de lavagem da roupa, geralmente, associam alguns 
princípios para melhor alcançar seu objetivo. Os princípios associados no processo de 
lavagem são de ordem: 

- física (mecânica, temperatura e tempo); e 
- química (detergência, alvejamento, acidulação, amaciamento, desinfeção). 

Este conjunto de princípios pode ser melhor visualizado através do círculo de 
Sinner, onde o processo de lavar pode ser representado como um todo: 

= química 
= mecânica 
= tempo 
= temperatura 

V-¶‹-›zÇ 

As sujeiras são removidas da fibra, quer por ação Mecânica, quer por ação 
Quírnica, num tempo determinado, numa Temperatura favorável, sendo seguidamente 
eliminadas durante os enxágues. Para proteção de fibras e tecidos, deve haver um perfeito 
equilíbrio entre estes quatro fatores, de cuja ação depende a lavagem eficiente. 

A diminuição de uma força exige o aumento das demais para a obtenção do 
mesmo resultado. Por isso: 

a) à medida que diminui-se os produtos químicos e a temperatura, precisa-se 
aumentar ainda mais a ação mecânica e o tempo; 

b) à medida que se diminui a temperatura, deve-se aumentar a ação mecânica, os 
produtos químicos e o tempo.
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4.5.1 Ordem Física 

Mecânica 

Consiste em bater, esfregar e torcer a roupa para retirar a sujidade. Quando intensa 
ou demorada, ela prejudica os tecidos, daí a necessidade do uso simultâneo de sabões ou 
detergentes em solução na água, para encurtar o tempo e melhorar a lavagem. 

A rotação do tambor da máquina exerce a ação mecânica, torcendo a roupa e 
levantando-a com as pás, para deixá-la cair dentro da solução. Na queda, a solução é 
forçada a penetrar no tecido, retirando uma boa parte da sujeira. Observe a (Figura 2). 

O nível de água no tambor intemo quando correto é fator irnportante para a 
eficácia da ação mecânica. A inobservância do nivel correto prejudica todo o processo de 
lavagem. Se o nível de água estiver alto demais durante os ensaboamentos, alvejamento e 
acidulação, pode ocorrer: 

- menor ação mecânica, em virtude da diminuição da altura da queda; 
- necessidade de aumento da quantidade de produto de lavagem; 
- maior ônus, causado pelo gasto desnecessário de água. 

vb
\ 

H 

Figura 2 - Ação mecânica da lavadora [Silva, 1982] 

Por outro lado, se o nível de água estiver baixo demais durante os enxágues, 
provocará: 

- maior dificuldade e lentidão na remoção da sujeira e produtos; 
- permanência de resíduos de produtos que podem provocar odor desagradável 

após a secagem ou calandragem, além de amarelar a roupa nessas operações. 

Temperatura 

Para a correta proteção do tecido e a obtenção de resultados satisfatórios na 
remoção da sujidade, algumas operações requerem água fria, e outras, água moma ou 
quente. A temperatura elevada durante a lavagem tem os seguintes efeitos:
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0 diminui a tensão superficial da água, facilitando a sua penetração nas fibras do 
tecido; 

0 enfraquece as forças de adesão que unem a sujeira ao tecido; 
0 diminui a viscosidade de graxas e óleos, facilitando a sua remoção; 
0 aumenta a ação dos produtos químicos; 
0 destrói os microrganismos, com exceção dos esporos, em 15 rninutos, em água 

quente numa temperatura de 85°C e 95°C. 

Tempo 

Deve ser corretamente detemiinado, conforme o grau de sujidade, o tipo de 
equipamento e de tecido, para maior economia e eficiência das diversas operações. 

O tempo usado no ensaboamento deve ser corretamente estabelecido, pois, se 
muito rápido, será insuficiente para a atuação dos produtos e, se eircessivamente 
prolongados, haverá um desperdício do tempo, podendo haver desgaste da roupa pelo 
contato prolongado com o produto. 

O tempo de ensaboamento varia conforme o produto; em média são necessários 
apenas de 5 a 10 minutos. Os enxágues são, geralmente, muitos rápidos. O número de 
enxágues vai depender da intensidade de ensaboamento e do grau de sujidade. 

Nas operações de alvejamento e acidulação, é importante observar o tempo 
regulamentar para sua eficiência. O prolongamento do tempo necessário não melhora sua 
eficiência,»mas aumenta o custo das operações. 

4.5.2 Ordem Química 

Como a ação mecânica e temperatura prejudicam os tecidos quando demoradas ou 
intensas, utiliza-se, simultaneamente, a ação química de detergentes e outros produtos, 
reduzindo sensivehnente o tempo gasto e aumentando a eficiência do processo de 
lavagem. 

Detergência 

É a ação química mais comum e consiste em dissolver as gorduras e óleos, 
removendo a sujeira. Os produtos que têm esta ação detergente são: 

o sabão - derivado de óleos ou gorduras animais ou vegetais 
(soda cáustica + ácidos graxos = saponificação); 

o detergente sintético - subproduto da destilação do petróleo ou da hulha 
(soda cáustica + ácido dodecil benzenosulfato = sulfonação).
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As funções do sabão e do detergente sintético são: 
- quebrar ou baixar a tensão superficial da água facilitando a sua penetração no 
tecido; 

- emulsionar ou dissolver as sujeiras oleosas: graxas, óleos e gorduras; 
'- produzir espuma. 

Quando o sabão é colocado em demasia, produz excesso de espuma, prejudicando 
0 processo de lavagem, pois: diminui a concentração da solução; reduz o nível da água e a 
velocidade da queda da roupa, prejudicando a ação mecânica; dificulta o enxágue; 
extravasa na máquina, espalhando-se pela área e contaminando o local de trabalho; causa 
problemas na turbina e, posteriormente, na calandra. 

Alvejamento 

É o efeito da ação de branqueadores químicos (cloro e oxigênio), associados ao 
calor e/ou à luz. O alvejamento é uma operação complementar da lavagem e nunca um 
substituto da mesma. Os alvejantes químicos mais eficientes são os produtos que contém 
cloro. Usados em dosagem adequada e no tempo certo, oferecem a vantagem de favorecer 
o efeito alvejante e bactericida. 

Acidulação 

Consiste em adicionar um produto ácido, em geral à base de ácido acético, no 
último enxágue, para baixar o pH e neutralizar os resíduos alcalinos da roupa. A 
acidulação traz as seguintes vantagens ao processo: 

- diminui os enxágues; 
- elimina o cloro residual dos alvejantes; 
- evita amarelar a roupa na secagem e calandragem; 
- favorece o amaciamento das fibras do tecido; 
- produz economia de água, tempo e energia. 

` 

Para se determinar com segurança a fórmula ou a quantidade de acidulante a ser 
adicionada, deve-se controlar periodicamente o pH da água que chega a lavanderia. 

Amaciamento 

É uma operação que consiste em adicionar no últirno enxágue, mn produto que 
contém glicerina em sua composição, produzindo 0 amolecimento ou elasticidade das 
fibras, tornando o tecido suave e macio. O arnaciante produz os seguintes efeitos: 

- reduz o atrito da fibra do tecido na máquina; 
- facilita a secagem e passagem; 
- evita o emugamento do tecido na calandra; 
- reaviva as cores; _ 

- melhora o acabamento; 
- evita o desgaste precoce da roupa.
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Desinfecçao 

É um processo de destruição de todas as formas vegetativas existentes em 
superfícies inertes e meios líquidos, mediante a aplicação de agentes químicos e fisicos. A 
eficiência do ciclo de lavagem não está apenas na eliminação da sujeira, mas também na 
destruição do grande número de microrganismos presentes na roupa. 

Em presença de matéria orgânica como sangue, fezes e pus, os germes 
patogênicos podem sobreviver semanas e até meses, podendo provocar infecções 
cruzadas. Pesquisas realizadas, com os processos de lavagem de roupa, demonstram que 
nenhum ciclo de lavagem elimina as formas esporuladas das bactérias e que apenas duas 
maneiras podem destruir, com segurança, as formas vegetativas de microrganismos 
patogênicos: 

- termodesinfecção e 
- clorodesinfecção. 

Pela termodesinfecção, a lavagem toma-se eficaz na destruição dos 
microrganismos, se houver equilíbrio entre a temperatura e o tempo de aplicação. Para a 
desinfecção completa, deve-se usar uma temperatura entre 85°C e 95°C, durante l5 
minutos. A temperatura elevada aumenta a ação dos produtos, mas pode ocasionar danos 
aos tecidos, devendo, portanto, ser usada com cautela. 

Pela clorodesinfecção, é possível a eliminação das bactérias patogênicas presentes 
na roupa. Os componentes clorados devem ser usados com cuidado, porque podem 
deteriorar as fibras do tecido, transformando o algodão em oxicelulose e danificando 
consideravelmente, as fibras animais. As soluções cloradas devem ser aplicadas de 5 a 10 
minutos, sendo recomendável 7 minutos, à temperatura máxima de 35° C e um pH 
mínimo de 9, a fim de reduzir a possibilidade de desgaste químico. Usando temperaturas 
acima da máxima recomendada, a cada 10° C de aumento ocorre a duplicação do desgaste 
químico da roupa 

Particularmente, em lavanderias de hospitais, onde há a possibilidade de 
transmissão de infecções, além de ser local receptor e distribuidor de germes, torna-se 
obrigatório que sejam, rigorosamente, observadas todas as medidas destinadas ao controle 
da contaminação.
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5.1 Introdução 

A lavanderia hospitalar é um dos principais serviços de apoio ao atendimento dos 
pacientes, responsável pelo processamento da roupa e sua distribuição em perfeitas 
condições de higiene e conservação, em quantidade adequada a todas às unidades do 
hospital. O serviço de lavanderia, rouparia e costura de Lun hospital é de suma 
importância para o bom fimcionamento do hospital, pois a eficiência de seu 
funcionamento contribuirá para a eficiência do hospital. 

Um bom sistema de processamento da roupa é fator de redução das infecções 
hospitalares. Estudos realizados na área de rnicrobiologia revelaram que o processamento 
da roupa em um ambiente único, utilizado nas lavanderias tradicionais, propiciam a 
recontaminação constante da roupa limpa na lavanderia. Esses estudos mostraram, ainda, 
que grande número de bactérias jogadas no ar, durante o processo de separação da roupa 
suja, contaminava todo o ambiente circundante. Tais descobertas revolucionaram a planta 
física da lavanderia hospitalar, bem como instalações, equipamentos e os métodos 
utilizados no processamento da roupa.\ 

A principal medida introduzida para o controle das infecções, foi a instalação de 
barreira de contaminação, que separa a lavanderia em duas áreas distintas: ' 

1) área contaminada ou suja, utilizada para separação e lavagem; 
2) área limpa, utilizada para acabamento (centrifugação, secagem/calandragem, 

dobragem) e guarda. 

Esta barreira de contaminação só é realmente eficiente se existirem as lavadoras 
de desinfecção, com duas portas de acesso, uma para cada área, na parede que separa a 
área suja/contaminada da área limpa, e se as pessoas da área contaminada não circularem 
nas áreas onde a roupa sai limpa (Figura 3). A barreira de separação deve ser dotada de 
Visores para facilitar a comunicação e o controle. 

área contaminada 

-___pa-r-e-Ç-ei---~--.Hg!._e_de _ _ _ _ - _ - -I 

área limpa 

Figura 3 - Lavadora tipo hospitalar ou de barreira [Mezomo, 1985]
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5.2 Aspectos Físicos da Lavanderia Hospitalar 

A localização adequada de uma lavanderia hospitalar é aquela que considera os 
seguintes aspectos: 

- transporte e circulação da roupa, vertical ou horizontal; 
- demanda das unidades do hospital; 
- sistema de distribuição de suprimentos no hospital; 
- distâncias, considerando diversos fatores: tempos e movimentos; ruídos e 
vibrações; odores; calor; riscos de contaminação; fiitura expansão; localização 
das caldeiras; custo de construção; direção dos ventos; orientação solar 
[Machado, 1996]. 

‹' 

Dentre estes, deve-se dar ênfase especial à direção dos ventos, para que não haja 
corrente de ar do ambiente contaminado para o limpo; deve-se evitar escadas ou degraus 
entre a lavanderia e o estante do prédio, para facilitar o transporte da roupa. Havendo 
desníveis inevitáveis, deve-se adotar rampas para facilitar a circulação de carrinhos, tanto 
de roupa suja como limpa. 

O formato da lavanderia deve possibilitar um fluxo 'racional de trabalho de 
processamento da roupa, seguindo um fluxo progressivo, como em uma linha de 
montagem industrial, evitando cruzamento de circulações das atividades. Para um 
fluxograma funcionalmente resolvido; são admitidas formas de I, L ou U, mostradas 
abaixo: 

Pesagem 
W 

Lavagem 
| 

T A 

L Estocagem 
e e 

5 

Acabamento 
¡

e 
Separação Centrifugagem 

5 

' 

5 

Distribuição 

Figura 4 - Lavanderia com fluxo no formato I [Mezomo, 1985] 
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E 

*Separação _ _ W _ g 

Lavagem 
§ 

Estocagem

| 

E Acabamento 
,

e 
Centrifugggem _; g 

g 
5 

Distribuição
W 

Figura 5 - Lavanderia com fluxo no formato L {Mezomo, 1985] 
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Figura 6 - Lavanderia com fluxo no formato U [Mezomo, 1985]
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A precaução fundamental é evitar que a roupa suja cruze ou entre em contato com 
. r . . ,_ . a limpa , evitando a recontammaçao e a dificuldade permanente para o trabalho, causada 

pelo trânsito cruzado das pessoas. 

A localização inadequada dos equipamentos e instalações, não condizentes com o 
serviço, levam a um desperdício de tempo, aumento de fadiga e, consequentemente, um 
baixo rendimento. r 

5.3 Divisão Física e Fluxo de Produção da Lavanderia 

Em uma lavanderia hospitalar deve ser previsto no mínimo, as seguintes áreas: 
0 Área contaminada; 
0 Área limpa: A 

- molhada (centrifugação); 
- seca (secagem, calandragem e prensagem); 
- roupana; 

0 Costura; 
0 Coordenação (chefia); 
0 Área de lanche. 

5.3.1 Área Contaminada 

A área de recebimento, separação, pesagem e lavagem das roupas sujas na 
lavanderia é considerada crítica, pois é a mais contaminada área de todo o hospital. 
Podemos dizer que trata-se de uma espécie de central de microrganismos. A área 
caracteriza-se por apresentar: mau odor; risco de contaminação e fadiga. 

L 

Conforme já citado, esta área deve ser absolutamente separada do restante da 
lavanderia por meio de parede até o teto (barreira de contaminação) para evitar a 
dispersão dos microrganismos pelas áreas limpas, o que levaria à recontaminação da 
roupa. 

Deve ter sanitários, vestiários e chuveiros próprios para quem trabalha no local, a 
fim de evitar a circulação desses funcionários por outras dependências. 

O funcionário deste setor deve usar uniforme completo: gorro, máscara, avental 
(fechado na fiente com mangas fechadas no punho), botas e luvas. O uso deste uniforme 
de defesa é a maneira mais segura de evitar contaminação do próprio funcionário. . 

t A roupa é considerada limpa desde a saída da lavadora e não apenas quando está pronta para o uso.
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Ao sair desta área, deverá tomar banho e vestir roupa pessoal ou outro uniforme 
comum, caso tenha que ir até outras áreas da lavanderia. Por ser inadmissível o trânsito 
em outras dependências sem os cuidados acima, é necessário que exista, no interior desta 
área, um local destinado a depósito de produtos de lavagem. 

Esta área deve ter pressão negativa, ou seja, deve receber corrente de ar e não 
difundir o ar contaminado para outros setores. 

5.3.2 Área Limpa 

- Área Limpa Molhada (Centrifugação) 

É a chamada área úmida ou molhada. Nela ficam localizadas as máquinas 
lavadoras (apenas as portas de acesso para saída da roupa lavada), e as extratoras ou 
centrífiigas (Figura 3). É a área de trabalho mais pesada da lavanderia, tuna vez que a 
roupa é retirada ainda molhada da máquina, o que toma o peso, cerca de três vezes maior 
que a roupa seca. Suas características são: umidade; ruído. 

O piso deve ser gradeado próximo às máquinas para evitar a presença de água no 
chão, pois haveria risco maior de acidente e de insalubridade. 

- Área Limpa Seca 

Nesta área ficam as secadoras, calandras, prensas, ferros elétricos e mesas. As 
roupas são secas, passadas, dobradas e encaminhadas à rouparia. Durante a dobragern, as 
roupas que necessitam de reparos devem ser separadas para serem encaminhadas para o 
setor de costura. As características desta área são: calor; limpeza. 

5.3.3 Rouparia 

Nesta área ficam estantes para a roupa lirnpa. Deve ter também, armários fechados 
para armazenar as roupas de inverno, tipo cobertores, nos períodos de verão. 

5.3.4 Área de Costura 

Nesta área ficam as máquinas, mesas, estantes e armários para roupas novas e 
roupas a serem reparadas, bem como os tecidos destinados à confecção de peças novas.
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5.3.5 Chefia 

Esta área deve ser do tamanho suficiente para o trabalho de uma pessoa e 2 
interlocutores, dispondo de mesa e armário ou arquivo. A localização desta área deve ser 
estrategicamente estudada de forma a possibilitar visualização de todo o ambiente, 
podendo estar num piso mais elevado. Todas as paredes devem ser dotadas de visor que 
possibilite a supervisão de todas as áreas. 

5.3.6 Área de Lanche 

Esta área se destina ao atendimento dos funcionários com relação ao tempo de 
pausas de descanso, hidratação e lanche, na qual deve conter um lavabo para higienização 
das mãos antes e após o lanche. 

5.4 Processamento da Roupa 

5.4.1 Coleta 

A coleta geralmente é realizada em horários preestabelecidos, uma vez que a 
roupa suja deve permanecer o menor tempo possível na unidade. Durante esta operação, o 
funcionário responsável por esta tarefa deve usar luvas de borracha, máscara e gorro. 

A roupa suja deve ser colocada direta e imediatamente no h_amper, em sacos de 
tecidos fortes de algodão ou náilon, sendo que para roupas contaminadas devem ser 
usados sacos plásticos. 

Após fechado, o saco deroupas sujas é retirado do hamper e colocado em carro 
próprio que, completada sua capacidade, transporta a roupa até a recepção da lavanderia. 

Os carros usados na remoção dos sacos de roupa suja nunca devem ser utilizados 
para o transporte de roupa limpa. Igualmente, deve ser evitado o cruzamento da roupa 
suja com a limpa. 

O percurso e o elevador usados na remoção dos sacos de roupa não devem ser 
utilizados simultaneamente por carro de roupa limpa ou de comida. 

_

. 

5.4.2 Recepção 

Na área de recepção, a roupa é retirada do carro de coleta, a fim de ser separada e 
pesada.
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5.4.3 Separação 

Na área de separação, os sacos de roupa suja são pesados e o resultado do peso é 
registrado em ficha própria, para controle de custos das diversas unidades. 

A roupa é classificada de acordo com o grau de sujidade, tipo de tecido e cor. Essa 
classificação tem a finalidade de agrupar a roupa que pode ser lavada em conjunto e a que 
terá o mesmo acabamento. 

Na separação, é indispensável que todas as peças de roupa sejam cuidadosamente 
abertas, para a retirada de instrumentos cirúrgicos, distintivos e outros objetos que por 
ventura tenham sido encontrados meio as roupas. Desta forma evita-se que estes 
elementos estranhos entrem no processo de lavagem, causando danos às máquinas e ao 
próprio processo. 

5.4.4 Pesagem 

Após a separação, a roupa é pesada e agrupada em lotes ou fardos correspondentes 
a uma fração da capacidade da máquina, em geral 80% de sua capacidade de lavagem, 
além de ser identificado quanto ao tipo de processamento a que deverá ser submetido em 
função do tipo de sujidade, cor e tipo de tecido. ' 

A pesagem da roupa é indispensável para indicar a carga correta das lavadoras, o 
peso da roupa recebida de cada unidade para a contabilidade de custos e facilitar a 
determinação das fórmulas mais adequadas de lavagem. 

Após a pesagem, os fardos ou sacos de roupa devem ser levados até a(s) 
lavadora(s), onde todo o material necessário para a lavagem deve ser colocado à mão, 
para evitar desperdício de tempo e energia. 

5.4.5 Lavagem 

É o processo que consiste na eliminação da sujeira fixada na roupa, deixando-a 
com aspecto e cheiro agradáveis, nivel bacteriológico reduzido ao minimo e confortável 
para o uso. 

O processo de lavagem propriamente dito é realizado na área suja. O ciclo a ser 
empregado no processo de lavagem é determinado de acordo com o grau de sujidade, tipo 
da roupa, tipo de equipamento da lavanderia e dos produtos utilizados. 

Ainda que os ciclos de lavagem sejam em função das sujeiras, das máquinas, das 
fibras, dos produtos, vão encontrar-se em todos os ciclos, todas ou partes das operações 
apresentadas a seguir.
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O tempo, temperatura e o nível da água devem ser bem combinados em cada etapa 
para evitar prejuízo ou mau resultado. 

ga. 
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Observações: 1 - Estas operações devem ser cumpridas independente da natureza do 
processo. 

2 - Os tempos de duração de cada operação podem variar em função da 
reatividade dos produtos utilizados, em função da sua marca. 

5.4.6 Centrifugagem 

' A carga de roupa lavada é distribuída uniformemente dentro do tambor, na sua 
capacidade. A colocação é feita em pequenos montes de roupa, ajustados, em peso 
equilibrado, para evitar que o tambor, ao girar, se afaste do eixo, no ponto mais ̀ pesado, 
levando à desregulagem do equipamento e da roupa, por torção ou repuxo. Em geral, o 
peso da roupa lavada reduz 60% , após centrifugada, devido a eliminação da água. 

Terminada a centrifugagem a roupa é retirada, selecionada, colocada em carrinho 
e encaminhada à secagem, ou tratamento adequado a cada tipo. Na seleção, considera-se 
os seguintes aspectos: tipo de tecido (liso, felpudo, algodão, acrílico, etc); tipo de roupa 
(lençol, toalha, roupa de vestir, etc); qualidade da limpeza (se requer nova lavação ou não
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devido a permanência de manchas). A roupa destinada à secadora é colocada em carrinho 
próprio. O mesmo é feito com os lençóis. 

5.4.7 Calandragem 

É a operação que seca e passa ao mesmo tempo as pecas de roupa lisa (lençóis, 
colchas leves, campos, etc.). Após aquecimento, a calandra geralmente é operada 
continuamente, para evitar desperdício de energia. 

Geralmente são necessários dois operadores para colocar a roupa molhada, e dois 
para retirar e dobrar a roupa seca. 

Durante a retirada da roupa da calandra, é feita uma seleção das pecas danificadas, 
que deverão ser posteriormente encaminhadas ao setor de costura para reparo ou baixa. 

5.4.8 Secagem em Secadoras 

Roupas como toalhas, roupas de vestir, fraudas, cobertores, peças pequenas como 
máscaras, propés, gorros, compressas e outras são secadas na secadora. 

Depois de secar, as roupas são retiradas da secadora e colocadas em carros 
apropriados, a fim de serem encaminhadas para as mesas de dobragem e posteriormente 
para a rouparia para repouso. Durante a dobragem, as roupas danificadas vão sendo 
separadas para serem encaminhadas para o setor de costura para consertado ou baixa. 

5.4.9 Prensagem 

Uniformes e outras peças que não são passíveis de serem colocadas em calandras 
ou que tenham detalhes como vinco, são passadas na prensa. Após passadas, são 
colocadas em cabides e encaminhadas para a rouparia. 

5.4.10 Passagem a Ferro 

Usado apenas eventualmente, ou para melhorar o acabamento de alguma roupa. 
Não é muito comum o seu uso, pois é pouco econômico, sob o ponto de vista de consumo 
de tempo, energia elétrica e fisica.
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5.4.11 Estocagem 

A estocagem da roupa limpa geralmente é feita em um setor chamado rouparia. 
Neste setor é feito todo um controle da roupa limpa, do estoque e de sua distribuição de 
forma adequada, em quantidade e qualidade, às diversas unidades do hospital. É na 
rouparia que é feita a estocagem (repouso) da roupa, distribuição e costura, incluindo 
conserto, baixa e reaproveitamento. 

5.4.12 Distribuição da Roupa Limpa 

Cada unidade recebe uma cota de roupa para reposição de estoques nas rouparias 
setoriais. Geralrnente o cálculo das quantidades de roupa segue a seguinte idéia: Uma 
muda fica no leito do paciente, uma outra fica na estante ou carro-prateleira, na unidade 
de enfermagem, como estoque de reserva para apenas um dia, enquanto tem outra peça na 
lavanderia em processamento. É comum existir uma cota fixa de roupa para cada unidade, 
preestabelecida em função da necessidade estimada. 

5.4.13 Costura
ó 

As peças de roupa danificadas, aproveitáveis, são reparadas e recolocadas em uso. 
O conserto precoce amplia a vida útil da roupa. ,

` 

As peças danificadas não aproveitáveis recebem baixa no estoque, porém algumas 
podem ser transformadas em outras peças úteis, como por exemplo uma toalha estragada 
que pode ser transformada em luvas de banho, um lençol de adulto em lençol de criança, 
ou outras. Após o conserto, a roupa volta a ser lavada.

_ 

5.5 Equipamentos 

Lavadora de desinfecção - é uma máquina de lavar com duas portas, composta 
por tambores de aço inox; mecanismo de reversão equilibrado; dispositivo automático 
para impedir a abertura simultânea de ambas as portas e fluxo de ar, dentro da máquina, 
regulado por válvula, de modo' a permitir a aspiração do ar da área limpa, durante o 
escoamento da água, e a expulsão do ar contaminado para a área contaminadaf 

Centrífuga ou extratora - é a máquina usada para eliminar ou extrair até 40% da 
água da roupa saída da lavadora. Ela é constituída de dois cilindros, um fixo externo e um 
giratório interno e perfurado.

, 

Lavadora extratora - é a máquina de lavar que incorpora a centrifugagem à 
própria lavadora.
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Calandra - é um equipamento que se destina a secar e passar a roupa ao mesmo 
tempo. É constituído de dois ou mais cilindros de metal que giram dentro de calhas fixas 
de ferro, aquecidas a vapor ou eletricidade. É provida de dispositivo que para os cilindros 
automaticamente, evitando acidentes com as mãos do operador. A roupa, passando sob 
pressão, entre a calha aquecida e o cilindro girando, seca e desenruga. 

Secadora - é um equipamento para secar roupas. Possui dois cilindros, um 
interno, giratório, que movimenta a roupa, e outro externo fixo. 

Prensa - destina-se a passar roupa pessoal. Consta de mesa de tela metálica, 
revestida de algodão, onde é estendida a roupa. A parte superior, que é urna chapa 
metálica, aquecida a alta temperatura, desce, exercendo pressão sobre a peça a ser 
passada. 

__ 

Balança - é um instrumento utilizado para determinar o peso da roupa e dos 
produtos de lavagem. Normalmente são do tipo plataforma para pesagem da roupa, e tipo 
doméstica para pesar os produtos químicos de lavagem. 

Carro de transporte - São carrinhos geralmente de aço inox ou fibra de vidro, 
usados para transportar as roupas nas unidades, ou de uma máquina para outra , ou de 
uma área para outra. ~ 

Hampers - são carrinhos feitos de estrutura metálica, nos quais são encaixados 
sacos de tecido. São usados durante a troca de roupa dos leitos, nos quais as roupas sujas 
são colocadas. “ 

Máquina de costura - é um equipamento destinado ao reparo das peças 
danificadas ou a confecção de novas. 

5.6 Condições Ambientais 

As condições ambientais de uma lavanderia hospitalar têm grande influência na 
prevenção de doenças profissionais e acidentes, já que compreendem medidas de proteção 
coletiva. 

A alta temperatura, umidade, excesso ou escassez de luminosidade, ruídos e 
vibrações, comuns em ambientes de lavanderia, podem causar tontura, mal~estar, dor de 
cabeça, fadiga e outros. ~

' 

O controle e uso adequado da temperatura, umidade, luminosidade, insolação, 
ventos dominantes e renovação de ar, contribuem para o conforto dos servidores. 

A lavanderia é uma área que compreende um conjunto de maquinário 
característico que geralmente provoca muito ruído e vibração, devendo portanto ter 
tratamento acústico e as máquinas devem ser fixadas ao piso a fim de diminuir a 
transmissão das vibrações.
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Toda lavanderia apresenta equipamentos, que durante o seu funcionamento geram 
calor e vapor, em virtude dos quais devem ser previstas medidas que reduzam o 
aquecimento do ambiente.

~ 
5.6.1 Iluminaçao 

A iluminação natural é a mais recomendável devido à melhor eficiência - maior 
relação lúmen/Watt - e devido à resposta de cores. Como o critério de separação de roupa 
a ser reprocessada devido a manchas, resíduos é por meio visual, a fidelidade de cores é 
fundamental, além do nível de iluminação requerido para tal identificação. 

Para a complementação com iluminação artificial ou apenas adoção de fonte 
artificial nos horários nottunos, deve-se observar o uso de equipamento com espectro, nas 
diversas gramaturas de cor, o mais próximo possível da luz natural. - 

5.6.2 Ventilação e Exaustão 

A ventilação deve proporcionar um ambiente de trabalho adequado, de forma a 
aumentar a eficiência do pessoal e impedir a disseminação de microrganismos. 

É importante a criação de uma diferença de pressão barométrica, com pressão 
mais baixa na zona contaminada. O ar deve fluir sempre do lado limpo para o lado sujo. O 
sistema de exaustão da área contaminada e da área limpa devem ser independentes um do 
outro. . 

A tomada de ar fresco para a área limpa deve ser localizada o mais distante 
possível da exaustão de incineradores e caldeiras e da exaustão da área contaminada da 
própria lavanderia. 

A saída de ar deve ser de modo a não contaminar os serviços adjacentes. O mais 
adequado e que 0 ar, antes de ser lançado na atmosfera, passe através de uma cortina de 
água com produtos especiais para a purifieação, evitando que se tome fonte de 
contaminação. 

- Para captar calor e tunidade nos locais de origem, é conveniente a previsão de uma 
coifa sobre a calandra, com altura máxima de 60 cm acima da mesma e outros exaustores 
próximos às lavadoras, secadoras e prensas. 

A exaustão dos secadoras deve ser feita por tubos amplos (8 polegadas) e possuir 
uma ou mais portas para inspeção e limpeza periódica. No caso de saida do ar para fora 
do prédio, deve-se construir uma caixa com porta de tela fina, para reter as felpas que se 
desprendem das roupas durante a secagem.
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5.7 Instalações 

O dimensionamento correto das instalações de uma lavanderia é determinado em 
função do equipamento adotado, do fluxo de atividades, turnos. 

As instalações devem permitir a eventual ampliação ou alteração futura do 
equipamento. As canalizações devem estar completamente livres, com facilidade de 
acesso, pintadas nas cores convencionais e com símbolos adequados, segundo normas da 
ABNT, a fim de permitir a sua identificação, manutenção e aumentando assim a 
segurança. 

As linhas de vapor e água quente devem estar cuidadosamente isoladas, visando a 
proteção do pessoal, a diminuição dos custos operacionais e a redução do calor 
transmitido ao meio ambiente. 

5.7.1 Água 

A qualidade da água a ser utilizada na lavagem das roupas numa lavanderia 
hospitalar é muito importante para conseguir um bom resultado. Metade da água utilizada 
no hospital é destinada ao consumo da lavanderia. Estima-se entre 35 e 40 litros de água, 
para cada quilo de roupa seca nas máquinas de lavagem, em cargas individuais. 

A pressão da água e o diâmetro da tubulação devem ser suficientes para abastecer 
as máquinas de lavar em menos de um minuto. 

A água a ser utilizada numa lavanderia hospitalar também deve satisfazer aos 
requisitos citados anteriormente, quanto ao aspecto, teor de sólidos em suspensão; dureza 
da água; alcalinidade e temperatura. 

5.7.2 Esgoto 

O esgoto da lavanderia deve ter capacidade suficiente para receber o efluente de 
todas as máquinas de lavar, simultaneamente, não incorrendo em perigo de 
transbordamento e contaminação. Nunca se deve utilizar a mesma canalização para a área 
limpa e a contaminada. 

Com a lavagem, grande quantidade de felpa e outros resíduos acompanham o 
efluente. Por isso, é importante a instalação de uma caixa de suspensão com tela para reter 
os fiapos de roupa e impedir o entupimento da rede [Portaria 400/Bsbl77, do Ministério 
da Saúde, item XIII- Instalações Adequadas para o Destino Final de Dejetos e no item 
XIV-A - Normas Técnicas sobre Instalações San¡tárias].
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5.7.3 Drenos 

Junto às lavadoras, no lado da saída da roupa lavada, deve ser prevista uma 
canaleta, recoberta com piso gradeado de fácil remoção destinada ao escoamento da água 
servida. 

Deve-se prever, também, uma caixa na saída das manilhas e canaletas, provida de 
grade fma para reter as felpas que escoam junto à água servida, para evitar entupimentos 
da tubulação. E 

5.7.4 Vapor 

O vapor consumido na lavanderia para o aquecimento da água, secadoras, 
calandras e prensas deve ser de alta pressão (100 a 147 lb/polz).

_ 

Para cada máquina, deve ser observada a pressão adequada de vapor a ser 
utilizada. Nas 

V 

instalações devem ser usados tubos de aço galvanizado, sem costura, 
devidamente revestidos e levemente inclinados [Portaria 400/77, item XIV-E]. 

5.7.5 Ar Comprimido 

É utilizado na lavanderia para as prensas e para os controles automáticos das 
máquinas de lavar. 

5.7.6 Energia Elétrica 

A alimentação elétrica deve ser trifásica a quatro fios (3 fases e 1 neutro), na 
tensão e fieqüência da rede local, provida por meio de um sub-alimentador da 
alimentação geral. ' 

O painel de distribuição deve ser de fácil acesso à manutenção e provido de 
fechadura. Todas as máquinas devem ser adequadamente aterradas [NB-3 Instalações 
Elétricas de Baixa Tensão, da ABNTJ. Todos os equipamentos e cabos elétricos devem 
ser devidamente protegidos por disjuntores e circuitos individualizados. 

5.8 Materiais de Acabamento 

O piso, em todas as áreas da lavanderia deve ser liso, resistente à água e isento de 
desenhos e ranhuras que dificultem a limpeza. A superficie não pode ser escorregadia e
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deve ter uma queda adequada em direção às canaletas, para facilitar o escoamento das 
águas servidas e evitar a contaminação. 

As paredes devem ter uma superfície lisa, clara e lavável, livre de juntas, cantos e 
saliências desnecessárias, que venham a dificultar a limpeza e a manutenção adequada do 
ambiente. 

As portas devem ser revestidas de material ou tintas laváveis, dispondo de Visores. 
É aconselhável também, sempre que possível, painéis de vidro nas paredes intemas da 
lavanderia, de modo a permitir boa visualização entre as áreas, assim como melhorar a 
iluminação ambiente. 

O teto deve ser claro e absorvente, a fim de melhor difimdir a luz, e deve ter 
tratamento acústico. 

A altura do pé-direito também deve ser adequada, a fim de facilitar a instalação e 
manutenção do equipamento e a colocação de instalações especiais.
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Capítulo 6 

FATORES QUE DETERMINAM A QUALIDADE DE UMA 
LAVANDERIA HOSPITALAR 

6.1 Introdução 

Espera-se de um setor de processamento de roupas hospitalares a distribuição de 
roupas de qualidade, ou seja, roupas duráveis, com boa aparência, com um nível 
bacteriológico aceitável, e processadas a um baixo custo. 

Considera-se roupas hospitalares todas as peças feitas de materiais têxteis, 
utilizadas no ambiente hospital, cuja higienização é feita no Setor de Processamento de 
Roupas Hospitalares, ou Lavanderia Hospitalar. 

Para se obter uma roupa de qualidade é necessário que a Lavanderia Hospitalar 
também seja uma lavanderia de qualidade. Por isso, pretendeu-se com este trabalho, 
construir um modelo de avaliação de lavanderias hospitalares, que possa ser utilizado para 
identificar os pontos críticos a serem corrigidos, e/ou controlados, a fun de torna-la capaz 
de oferecer roupas dentro de padrões de qualidade. 

Para a construção do modelo, foi necessário identificar os principais fatores que 
determinam a qualidade de uma lavanderia hospitalar, a partir dos quais, as análises foram 
realizadas. 

Os principais fatores identificados foram: 

1 - O tipo e estado de conservação do maquinário e mobiliário utilizados na 
higienização das roupas hospitalares (lavadoras, centrífugas, secadores, calandras, 
prensas, mesas, armários, carrinhos, etc.) 

2 - Os produtos ou insumos utilizados na higienização das roupas (pasta 
umectante, detergente, alvejante, amaciante, acidulante, água, etc.). 

3 - O processo adotado, e o seu controle, ou seja, as etapas pelas quais a roupa 
hospitalar passa, ao ser higienizada (triagem, lavagem, secagem, dobragem, armazenagem 
e distribuição) e o tipo de controle adotado para monitorar a qualidade. 

4 - Os recursos humanos disponíveis para a execução das tarefas relativas ao 
processo de higienização das roupas hospitalares, sua capacitação, domínio do processo, 
saúde e satisfação com relação as condições do seu ambiente de trabalho. A motivação, a 
estimulação e a forma de participação dos mesmos no processo, também foram 
consideradas características importantes.
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5 - Os ambiente físico do setor onde e realizada a higienização das roupas 
hospitalares: suas condições ambientais - térmicas, acústicas. lumínicas. de higiene e 
segurança; sua organização espacial e a distribuição dos mobiliários (layout). 

Todos estes fatores interagem entre si interferindo uns nos outros (Figura 7). Por 
exemplo: se o estado de conservação de um equipamento é precário, 0 mesmo poderá 
interferir na eficiência do processo e/ou nas condições ambientais da lavanderia. Estas 
condições adversas, por sua vez, podem interferir negativamente nas condições fisicas e 
mentais do trabalhador, podendo induzi-lo a erros na produção ou facilitando a ocorrência 
de acidentes, interferindo assim na qualidade da roupa hospitalar. 

Figura 7 - Fatores que determinam a qualidade de uma lavanderia hospitalar 

Portanto. quando os fatores não são adequados, poderao interferir na qualidade da 
roupa hospitalar, prejudicando-a. O inverso também é verdadeiro, ou seja, a melhoria de 
qualquer um destes fatores irá interferir nos demais, melhorando a qualidade da roupa 
higienizada. Todos os fatores são responsáveis pela determinação da qualidade do serviço 
de processamento da roupa hospitalar, e portanto, interferem na qualidade da roupa 
higienizada.
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Outros fatores, externos à lavanderia, também foram identificados como capazes 
de interferir nesta qualidade: 

6 - Os aspectos organizacionais do hospital, os quais referem-se ao tipo de 
relação existente entre a administração geral do hospital e a chefia imediata do setor de 
processamento das roupas hospitalares. 

7 - A forma de utilização das roupas higienizadas no setor de processamento das 
roupas pelos clientes: pacientes, médicos, enfermeiros, estagiários e demais usuários. 

Para avaliar a qualidade de uma lavanderia hospitalar cada um destes fatores deve 
ser apontado e analisado. A seguir, apresentar-se-á um modelo de avaliação, que indicará 
como realizar 0 levantamento e a avaliação de cada um destes fatores, identificados como 
responsáveis pela qualidade da roupa hospitalar. 

6.2 Modelo de Avaliação de Setores de Processamento 
de Roupas Hospitalares Proposto 

A avaliação de um setor de processamento de roupas hospitalares, deverá seguir 
um modelo metodológico, o qual prevê uma organização do trabalho. Consistirá de três 
fases: 

1” fase: Descrição do ambiente em questão. 
Nesta fase deve ser apresentada a empresa onde está inserido o posto de traballio em 
questão, seu histórico, sua finalidade. Em seguida, deve ser descrito o ambiente de 
trabalho em questão (dimensão, número e tipo de aberturas, fontes de iluminação 
maquinários e piso); descrição do processo operacional adotado em cada área; descrição 
da população envolvida (número, sexo, idade, regime de trabalho, etc.) além de outras 
caracteristicas consideradas irnportantes para a análise. 

2” fase: Avaliação do ambiente fisico (condições térmicas, condições lumínicas, 
condições acústicas, presença de umidade, condições de higiene e segurança e arranjo 
físico); dos aspectos organizacionais; do maquinário e mobiliário; dos produtos utilizados 
como insumo; do processo e de seu controle; dos recursos humanos (recrutamento e 
seleção, treinamento, controle de saúde, vestimentas e equipamentos de proteção, 
motivação e estimulação) 

3” fase: Recomendação de ações a serem adotadas para correção e/ou controle dos 
pontos críticos. 

Esta última fase pode ser executada à mediada em que a segunda fase é realizada, 
apresentando as recomendações relativas aos pontos críticos identificados. 

A seguir, será apresentado como deve ser realizada a avaliação de cada um dos 
fatores, aqui identificados como detemiinantes da qualidade de uma lavanderia hospitalar, 
bem como um parâmetro a ser adotado.
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6.2.1 Avaliação do Ambiente Físico 

A alta temperatura, umidade, excesso ou escassez de luminosidade, ruídos e 
vibrações, comuns em lavanderia hospitalares, podem causar tontura, mal-estar, dor de 
cabeça, fadiga e outros no trabalhador. Portanto, as condições ambientais devem ser as 
mais adequadas possiveis. 

Para se avaliar o ambiente fisico de uma lavanderia é necessário fazer inicialmente 
um levantamento de suas condições térmicas, luminicas e acústicas. Posteriormente 
deverão ser observados a umidade, condições de higiene e o layout. 

6.2.1.1 
_ 

Condiçoes Térmicas 

Recomendações: - 

As condições térmicas de uma lavanderia devem ser as mesmas fixadas para 
qualquer empresa onde existe a presença de fontes radiantes de calor. Ou seja, ambiente 
onde o trabalhador realiza atividades leves poderá ser de até 30°C, atividade moderada 
26,7°C e atividade pesada 25°C. Caso contrário, deverá ser implantado esquemas de 
paradas para descanso em ambientes bem aclimatados. 

Avaliação: 

A avaliação deve ser feita realizando medições nos pontos considerados críticos, 
do ponto de vista subjetivo dos trabalhadores da lavanderia, onde os mesmos realizam 
algumas de suas atividades. O local onde são feitas as pausas para lanche e descanso 
também deve ser avaliado. ` 

Seguindo as determinações da norma ISO 7726 - 1985 (Thermal Environments - 

Instruments and Methods for Measufing Physical Quantities) deverão ser realizadas as 
seguintes medições: 

- Temperatura de Globo; 
- Temperatura de Bulbo Seco; 
- Temperatura de Bulbo Úmido não Ventilado; 
- Temperatura de Bulbo Úmido Ventilado; 
- Temperatura Superficial e 
- Velocidade do Ar. 

Em cada ponto devem ser registradas, pelo menos, quatro leituras de cada um dos 
parâmetros. Tais medições devem ser realizadas, no periodo mais quente do dia, em 
intervalos de uma hora. 

De acordo com o anexo B e C da norma ISO 7726, deverão ser calculadas a 
temperatura radiante média e temperatura radiante assimétrica, respectivamente.
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Partindo das descrições dos tipos de atividades desempenhadas pelos funcionários, 
nas áreas relativas aos pontos de medição, bem como os tipos de vestimenta por eles 
utilizados, deverão ser identificados os valores do Índice de Isolamento Térmico da 
Roupa (Clo) e de Atividade Metabólica Equivalentes. 

Para o cálculo do Predicted Mean Vote (PMV) e do Predicted Percentage of 
Dissatiófled (PPD) pode-se utilizar o software Analysis 1.5, desenvolvido no Laboratório 
de Meios Porosos e Propriedades Termofísicas de Materiais, do Departamento de 
Engenharia Mecânica da UFSC-SC. 

Para os pontos onde o valor de PMV não estiverem dentro dos limites da escala de 
sensação térmica especificada no item 3 da ISO 7730-1984, deverá ser calculado o Índice 
de Bulbo Úmido - Termômetro de Globo (IBUTG) de acordo com o Anexo 3 da NR-15: 
Limites de Tolerância para Exposição ao Calor. 

Os equipamentos a serem utilizados para as medições são: Termômetro de Ação 
Instantânea; Termoanemômetro; Psicrômetro e Termômetro de Globo. 

a) Determinação do Índice de Isolamento Térmico da Roupa 

O índice de isolamento térmico da roupa deve ser determinado de acordo com a 
lSO 7730-1984, considerando os valores de isolamento individual do vestuário (lc1.,,¡) da 
Tabela 8 da ASHRAE, 1993. Q 

Id : Z Id 

b) Determinação da Taxa Metabólica - 

De acordo com a Tabela 2 do Anexo B da ISO 7730: 1984, devem ser 
encontrados os valores correspondentes às taxas metabólicas dos funcionários da 
lavanderia que trabalham nos pontos escolhidos. 

c) Temperatura Radiante Média 

Seguindo as recomendações do Anexo B da ISO 7726, deverá ser calculada a 
Temperatura Radiante Média, a partir da verificação do coeficiente de troca térmica, 
constatando se tratar de convecção forçada ou convecção natural, em cada um dos pontos. 
As expressões matemáticas a serem utilizadas para este desenvolvimento são: 

Coeficiente de Troca Térmica: 

At I/4 

~ natural: h,g = l,4(-~)D 

V 0,6 

- forçada: hcg = 6,3%
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Temperatura Radiante Média: 

- convecção forçada: 

tz = [ (tg + 273)4 + 2,5 X 10* X v°›° (tg-t,)] 
W - 273 

- convecção natural: 

t= [ (tg + 273)4 + 0,4 X 10* It, _ f,| 
'^× 

(rg-t,)} 
'/' - 273 

d) Temperatura Operativa 

Para o cálculo da Temperatura Operativa deverá ser utilizada a equação abaixo, 
após definir a constante A em função da velocidade do ar (ISO 7730, 1984). 

T0=A.ta+(l-A).t,,,, 

o 2 a 9,6 0,6 ato 
0,6 0,7

, 

e) Umidade Relativa
_ 

A' Umidade Relativa deverá ser determinada através da associação das 
Temperaturas de Bulbo Umido e Bulbo Seco utilizando a carta psicrométrica da ISO 
7726-1985. '

' 

Í) Cálculo de PMV e PPD 
A partir dos valores de Temperatura de Globo, Temperatura de Bulbo Seco 

(Temperatura do Ar), Umidade Relativa do Ar, Temperatura Radiante Média, Velocidade 
do Ar, Atividade Metabólica e Índice de Isolamento Térmico da Roupa, determinar-se-á 
os índices de PMV (Predicted Mean Vote) e PPD (Predicted Percentage of Dissatisƒied), 
utilizando o software Analísís 1.5. 

g) Temperatura Radiante Assimétrica 

A Temperatura Radiante Assimétrica é estimada como uma diferença entre a 
Temperatura Radiante Plana em duas direções opostas. 

Deverá ser escolhido o ponto mais desfavorável quanto ao conforto térmico na 
lavanderia, para realizar o cálculo da Temperatura Radiante Plana. Para o cálculo da 
Temperatura Radiante Assimétrica, deverá ser determinado em primeira instância, os 
fatores de forma, levando em conta a posição relativa de um pequeno plano em relação às 
superficies ao seu redor, através das seguintes equações:
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l _ l Y _ 1 F,,_2z,;{,,›,___mz
J t/X2 + YZ JX2 + YZ 

Fómwula analítica para o cálculo do fator de forma no caso de um pequeno elemento plano 
perpendicular a superfície retangular. 

Fa z=“1_{*-/ÊV°*'tan_1 
Y + tan"l

J 
l` 

211 «/1+X2 J1+X2 ¬/1+Y2 ¬/1+Y2 

Fórmula analítica para o cálculo do fator de fonna no caso de um pequeno elemento plano 
paralelo a superfície retangular. 

Obs.: Outra maneira de detenninar os fatores de fomia, é utilizando as Cartas para 
o cálculo do fator de forma, constantes no item C.3 do Anexo C, da lSO 7726: 1985. 

Com os fatores de forma, deverão ser calculadas as Temperaturas Radiantes 
Planas pela equação abaixo, onde: 

Tp! = [(13 + 273)f*.F,,_1+ (T2 + 273)4 . F,,_2 + + (TN+ 2"/'3)4 .1=,_N] - 273 

Tp, é a temperatura radiante plana, em °C 
TN é a temperatura superficial das superfícies N, em °C 
F¡,_N é o fator de forma em relação à superfície N. 

Finalmente, detenninar-se-á as Temperaturas Radiantespiâssimétricas pela equação 
abaixo, onde:

' 

Atpr : TprN ' Tpr N+l 

Atp, é a Temperatura Radiante Assimétrica em °C 

-1 6.2.1.2 Condiçoes Lumínicas 

O desconforto visual pode ser responsável indireto por inúmeros acidentes. As 
condições arquitetônicas - vigas estruturais, as relações entre os vários componentes do 
espaço, como luminárias; quantidade e posição, mobiliário e maquinário - constituem 
fatores importantes a serem considerados na avaliação do conforto lumínico, na medida 
em que tais componentes influem diretamente na organização do espaço e são produtores 
potenciais de máscaras [Araujo, A. N. et al, 1997]. 

Recomendações: 

Todas as áreas de uma lavanderia hospitalar devem apresentar boa iluminação 
para que seus funcionários desempenhem suas tarefas de maneira adequada e eficiente.
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De preferência a iluminação deve ser natural. Se esta não for suficiente, deve-se 
proporcionar iluminação artificial do tipo fosforescente. 

Avaliação: 

A avaliação dos níveis de iluminamento, deve ser feita em todas as áreas da 
lavanderia. Para se dispor de dados que tomem a avaliação mais precisa deverá ser 
adotado o mapeamento da área, com a prévia definição de pontos, que ofereçam o maior 
número de leituras possíveis. 

De acordo com a Norma Brasileira (NBR) 5382: Verificação de Iluminância de 
Interiores, as áreas em questão deverão ser mapeadas utilizando o critério de grade. Os 
pontos devem ser marcados em grade, previamente elaborada, adotando-se uma retícula 
de no mínimo 50 x 50 cm, onde 0 seu centro indicará os valores das leituras dos níveis de 
iluminação a serem aferidos em cada ponto. 

A definição do tamanho da retícula poderá ser feita, baseando-se no tamanho das 
cerâmicas que compõe o piso da lavanderia, a fim de facilitar a localização de cada ponto. 
Para aferição das leituras deverá ser adotado a altura aproximada do plano de trabalho em 
lavanderias hospitalares, cuja altura normal é de 80 cm do piso. O aparelho a ser utilizado 
para fazer as medições é o Medidor de Croma, ou Luxímetro. . 

Deverá ser tomado o cuidado de evitar sombras indesejáveis, conforme 
recomendações da NB-57 - Iluminância de Interiores, a fim de que as medidas sejam o 
mais próximo dos níveis efetivos de iluminação. 

Após serem efetuadas as medições, compilados os dados, deverá ser utilizada uma 
cor para definição dos níveis de iluminação existentes no campo de trabalho, atribuindo 
critério de cor clara para maior e cor escura para menor nível de iluminação, identificando 
assim os niveis de iluminação nos ambientes, numa escala gradual para níveis 
intermediários, confonne propõe Araújo, A. N. et al, 1997. 

Para realizar a avaliação deverão ser identificadas as atividades e sub-atividades 
inerentes ao trabalho desenvolvido na lavanderia em estudo. Todos os níveis de atividades 
e todos os dados complementares são importantes para uma avaliação precisa e efetiva. 

A NB-57 deverá ser utilizada como parâmetro. O item 5.3.28 Hospitais, faz 
referência à lavanderia indicando o item 5.3.55, onde são feitas referências às 
iluminâncias em lux, por tipo de atividade, apresentando níveis menores, do meio e 
maiores, para as seguintes atividades: - 

-lavagem ----------------------------------------------- --150 - 200 - 300 
-passagem de peças a ferro, pesagem, 
contagem e marcação ------------------------------- --150 - 200 - 300 

- calandragem e classificação ------------------------ --150 - 200 - 300 
- passagem manual a ferro de peças del icadas 
(saias e golas de vestidos) ------------------------------- -- 300 - 500 - 750
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A referida norma, em seu item 5.2 Seleção de Iluminância, recomenda a 
detemnnação da iluminância adequada utilizando como critério a observação das 
características da tarefa e do observador, a fim de estabelecer a iluminância mais 
adequada, com atributos de peso. . 

*Características da tarefa 
ç _ PESO, 

p p
_ 

edoobservadorm "ii -1* W 0 
| 

+1 -ç
p 

Idade Inferior a 40 anos 40 a 55 anos Acima de 55 anos 

1 I 

Velocidade de Precisão _Sem impedância Importante 
p 

Crítica I; 

Refletância do fundo do Superior a 70 % 30 a 70 % Inferior a 30 % 
I 

fundo da tarefa Z ç 

Obedecendo tal critério deverá ser defnido o índice de iluminância, considerado 
adequado. A 

6.2. 1.3 Condições Acústicas 

Recomendações: 

As condições acústicas numa lavanderia hospitalar são consideradas aceitáveis 
quando estão dentro dos limites previstos no Anexo 1 da NR-15: Limites de Tolerância 
para Ruído Continuo ou intermitente . 

Avaliação: 

A avaliação básica dos níveis de ruído contínuo ou intermitente em uma 
lavanderia hospitalar deve ser realizada em pontos eqüidistantes, a 75 cm de altura do 
piso, utilizando um Medidor de Nível de Pressão Sonora, operando no circuito de 
compensação "A" e circuito de resposta lenta (slow). 

Caso o tipo de maquinário presente na lavanderia permita ser desligado durante o 
horário de trabalho, deve-se fazer ainda medições de cada maquinário separadamente, 
para identificar o seu Nível de Pressão Sonora (NPS) e, posteriormente, fazer a soma dos 
mesmos, a fim de obter um valor mais preciso. 

Após a obtenção dos dados, os mesmos devem ser comparados com o Anexo 1 da 
NR-15: Limites de Tolerância para Ruído Continuo ou intermitente (Quadro 1), em 
função do regime de traballio de cada funcionário e do seu respectivo setor, verificando 
assim a existência ou não de insalubridade. Caso o valor encontrado seja superior ao 
permitido, deve-se observar se o empregador adota ações que visem a proteção coletiva



dos trabalhadores, ou se fomece aos mesmos Equipamento de Proteção Individual 
protetor auricular (tipo plug ou concha). 

6.2.1.4 

Anexo 1 da NR-15: 
Limites de Tolerância para Ruído Contínuo ou intermitente 

Nível de ruído Máxima Exposição 
dB (5) Diária Permissível 
85 8 horas 

7 horas 
6 horas 
5 horas 

4 horas e 30 minutos 
4 horas 

3 horas e 30 minutos 
3 horas 

2 horas e 40 minutos 
2 horas e 15 minutos 

95 2 horas 
96 1 hora e 45 minutos ` 

98 1 hora e 15 minutos 
100 1 hora 
102 45 minutos 
104 35 minutos 
105 30 minutos

H 

106 25 minutos 
108 20 minutos 
1 10 
1 12 i 

15 minutos
W 

114 
115 

86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 

10 minutos 
8 minutos 
7 minutos 

Quadro 1 - Limites de tolerância para ruído contínuo ou intermitente 

Presença de Umidade 

Recomendações: 

Normalmente, existe na lavanderia hospitalar uma área molhada. Esta deve ser 
piso anti-derrapante de fácil limpeza. Os fiincionários que realizam tarefas 

nestas áreas .devem usar equipamentos de proteção individual - avental e calçados 
dotada de 

impermeáveis, do tipo bota de borracha. 

Avaliação: 

0 Identificar a(s) área(s) molhada(s) da lavanderia.
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0 Verificar o tipo de piso e a vestimenta dos funcionários da(s) área(s) 
molhada(s) da lavanderia, de acordo com o Anexo n° 10 da NR-15: Umidade. 

6.2.1.5 Condições de Higiene e Segurança 

É comum a presença de partículas de fibras têxteis (algodão, poliéster, acrílico, 
etc.) com diâmetro inferior a 3u, nas superficies dos maquinários, mobiliários, paredes, 
tubulações e piso de lavanderias hospitalares. 

A exposição a tais partículas e sua inalação provocam irritação do aparelho 
respiratório ou a bissinose, que é uma doença com características de dificuldade de 
respiração e opressão torácica, devido ao alojamento das partículas nos alvéolos. 

A presença de agentes patogênicos na área suja ou contaminada também é outra 
característica peculiar de uma lavanderia hospitalar. O tipo de sujidade mais comum nas 
roupas a serem higienizadas, determina o tipo e a intensidade destes agentes. 

Recomendações: 

A lavanderia hospitalar deve ter um sistema de limpeza regular das áreas afetadas 
pela presença de partículas de fibras, assim como os filtros das secadoras e exaustores, a 
fm de eliminá-las. 

A lavanderia hospitalar que apresenta sangue, fezes, urina, secreções corpóreas e 
outros tipos de sujidades, como sendo as mais comuns das roupas a serem higienjzadas, 
deve fornecer aos funcionários da área contaminada, equipamentos de proteção individual 
do tipo: luva de borracha, máscara, toca, avental longo e de manga comprida, calça 
comprida e botas fechadas, a fim de proteger o trabalhador de uma possível 
contaminação. 

É importante também realizar limpeza regular do piso e das superñcies onde a 
roupa contaminada é colocada, assim como realizar limpeza periódica do sistema de 
exaustão da área contaminada. ` 

O ambiente de uma lavanderia hospitalar deve proporcionar segurança aos seus 
funcionários, se possível, não apresentando riscos ocupacionais. Ele deve apresentar 
características que visem a preservação da saúde e da integridade dos seus trabalhadores. 

Avaliação: 

ø Verificar a existência de partículas de fibras têxteis nas superfícies dos 
maquinários, mobiliários, paredes, tubulações e piso de lavanderias hospitalares. 

o Verificar como e com que freqüência é feita a limpeza das áreas, e dos sistemas 
de exaustão.
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0 Verificar os tipos mais comuns de sujidades encontradas nas roupas a serem 
higienizadas. 

0 Verificar quais equipamentos de proteção individual são utilizados pelos 
funcionários da área contaminada. 

0 Verificar a situação de saúde e segurança dos fimcíonários da lavanderia 
hospitalar, elaborando um mapa de riscos de acordo com o Anexo IV da NR-9: Programa 
de Prevenção de Riscos Ambientais. (Anexo 3: Classificação dos Riscos Ocupacionais). 

6.2.1.6 Arranjo Físico (layout) 

Recomendações: 

Em toda lavanderia hospitalar a área contaminada deve ser separada da área limpa. 
As lavadoras de desinfecção devem apresentar duas portas de acesso, uma para cada área, 
na parede que separa a área suja/contaminada da área limpa, formando assim uma barreira 
de contaminação (Figura 3, página 30). 

O formato da lavanderia e a distribuição dos equipamentos e mobiliários deve 
possibilitar um fluxo racional de trabalho, seguindo um fluxo progressivo, como em uma 
linha de montagem industrial, evitando cruzamento de circulações das atividades. As 
áreas de circulação devem ser adequadas para o deslocamento dos carrinhos e hampers, 
sem causar o trânsito cruzado com as pessoas. ' “

' 

A precaução fimdamental é evitar que a roupa suja cruze ou entre em contato com 
a limpa, evitando a recontaminação. 

É importante também a existência de locais específicos e fechados, para _os 
funcionários fazerem as pausas e os lanches, sendo um para os funcionários da área 
contaminada e outro para os demais funcionários. Estas áreas deve conter mesa, cadeiras, 
pia para higienização das mãos, pia para higienização de utensílios, geladeira e/ou 
bebedouro. 

Os vestiários também deverão ser próximos às áreas de trabalho dos funcionários, 
ou seja, um junto à área contaminada e outro junto à área limpa, sendo ambos próximos à 
área de entrada da lavandeira. 

Avaliação: 

0 Verificar o tipo de lavadora utilizada para a higienização das roupas, se dotada 
de duas portas de acesso, uma voltada para a área contaminada e a outra para a área 
limpa. 

~ Verificar o formato e a distribuição dos equipamentos e mobiliários da 
lavanderia, bem como as áreas de circulação.
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0 Verificar se a roupa suja cruza ou entre em contato com a limpa. 

0 Verificar a existência de locais especificos e fechados, para os funcionários 
fazerem as pausas e os lanches. Verificar nesta(s) área(s) a existência de mesa(s), 
cadeiras, pia para higienização das mãos, pia para higienização de utensílios, geladeira 
e/ou bebedouro. ~ 

0 Verificar a localização dos vestiários em relação às áreas de trabalho dos 
funcionários e à entrada da lavanderia. 

6.2.2 Avaliação do Maquinário e Mobiliário 

A lavanderia hospitalar exige a instalação de maquinários e mobiliários diversos. 
A instalação, a conservação ou manutenção dos mesmos são fatores de vital importância 
para o funcionamento eficiente da lavanderia e consequentemente para a qualidade da 
roupa hospitalar. 

Recomendação: 

O maquinário e/ou mobiliário da lavanderia hospitalar deve oferecer proteção. As 
ferramentas devem ser adequadas e sem defeitos; adaptados às características psico- 
fisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto, 
segurança e desempenho eficiente. 

O maquinário e/ou mobiliário deve ser ergonomicamente adequado ao 
trabalhador, não exigindo postura inadequada.

` 

A manutenção preventiva e corretiva do maquinário deve ser regular. A vida útil 
dos mesmos deve ser economicamente viável. ' 

A lavadora deve ser, de preferência, do tipo extratora com barreira de 
contaminação. 

Todos os maquinários devem apresentar os seguintes dispositivos em 
funcionamento: temporizador, termômetro, visor, campainha e dispositivo de segurança 
(trava). 

Avaliação: 

0 Como forma de avaliar o maquinário e/ou mobiliário deve-se verificar: 
- se oferecem proteção; 
- se as ferramentas são adequadas e sem defeitos; 
- se são adaptados às características psico-fisiológicas dos trabalhadores, de 
acordo com a NR-17: Ergonomia; 
- se são ergonomicamente adequado ao trabalhador.
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0 Verificar qual a fieqüência de manutenção preventiva e corretiva realizada 
e/ou exigida pelo maquinário. 

0 Verificar o tempo de uso dos maquinários existentes na lavanderia. 

0 Veríficar o tipo de lavadora existente na lavanderia, se convencional ou 
extratora; com ou sem barreira de contaminação. 

0 Verificar a presença dos dispositivos (temporizador, termômetro, campainha, 
visor, dispositivos de segurança) em cada maquinário e se estão em funcionamento. 

6.2.3 Avaliação dos Produtos (insumos) Utilizados 

Recomendação: 

O processamento de roupas hospitalares requer 0 uso de um conjunto de produtos 
químicos, que visam a limpeza e desinfecção das mesmas. Estes produtos químicos, em 
sua maioria, são agressivos ao aparelho respiratório e a pele, devido a sua composição e 
princípios básicos. Por isso, recomenda-se que os mesmos sejam: 

- manipulados utilizando luvas e máscaras; 
- armazenados em ambientes fechados com sistema de exaustão. 

A água utilizada na lavanderia hospitalar também é considerada como sendo um 
insumo importante na determinação da qualidade da roupa. Esta, deve ser límpida e sem 
materiais em suspensão, com alcalinidade livre nula, com alcalinidade total de 250 ppm 
de carbonato de sódio, dureza inferior a 30 ppm de carbonato de sódio, com teor de 
sólidos em suspensão inferior a 15 mg/litro e pH neutro. 

Avaliação: 

0 Para avaliar os produtos químicos será necessário: 
- Identificar os tipos normalmente utilizados e os seus componentes; 
- Verificar como são manipulados (com ou sem luvas e máscaras); 
- Verificar onde ficam armazenados; 
- Verificar a sua eficiência quando utilizado de forma recomendada. 

0 A avaliação da água deverá ser feita através de uma análise quimica, e se não 
for possivel, fazer pelo menos uma análise de seu pH. 

6.2.4 Avaliação do Processo ou Operacionalização 

A operacionalização da lavanderia hospitalar abrange todas as etapas pelas quais 
as roupas hospitalares passam, desde a sua coleta nas unidades (sujas), até a sua 
redistribuição (higienizadas).
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Recomendação: 

A triagem as roupas sujas deve ser feita pelo tipo de sujidade e por caracteristicas 
(lençol com lençol, cobertor com cobertor, peças pequenas com peças pequenas). 

As etapas de higienização na área suja devem ser coerentes com as prescrições, ou 
seja, as roupas com sujidade pesada devem passar por uma seqüência de operações 
destinadas a remoção deste tipo de sujidade, diferente da seqüência empregada nas roupas 
com sujidade leve. 

As roupas lavadas devem ser colocadas em forma de bolas no interior das 
centrifugadas a fim de que não se estendam, ao serem centrifugadas, evitando que as 
fibras se rompam, rasgando ou arrancando as partes menores tipo tiras. 

É ¿/-~\ 

Figura 8 - Forma recomendada de distribuição de roupas na centrífuga [Silva, 1982] 

Os lençóis devem ser secos e passados em calandras enquanto que as peças 
pequenas devem ser secas nos secadores. . 

As roupas, após serem dobradas e armazenadas devem permanecer dobradas, em 
repouso, de 24 a 48 horas. 

Todo o processo de higienização de roupas hospitalares deve ser controlado, como 
qualquer outro processo produtivo. O objetivo final do seu controle é possibilitar que as 
roupas higienizadas tenham boa qualidade e com uniformidade, à medida que o processo 
é ajustado a partir das informações obtidas a respeito do processo. 

Avaliação: 

0 Verificar como é feita a triagem as roupas a serem higienizadas. 

0 Verificar se as tarefas realizadas na higienização das roupas são coerentes com 
as prescrições, utilizando a metodologia de Análise Ergonõmica do Trabalho.
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ø Verificar se as roupas lavadas são colocadas em forma de bolas no interior das 
calandras antes de serem centrifugadas. 

0 Verificar se os lençóis são secos nas calandras e as peças pequenas nos 
secadores. i 

o Verificar se as roupas, após serem dobradas e armazenadas, permanecem em 
repouso durante o tempo recomendado. 

0 Verificar o tipo de controle de processo adotado, e se ele reahnente está 
ajudando na melhoria do desempenho da organização em suas variáveis críticas, como 
custo, uniformidade, utilidade entre outras. 

6.2.5 Avaliação dos Recursos Humanos 

Recomendação: 

_ 
Os recursos humanos têm uma relação direta com a produtividade. Por isso, é 

importante considerar a saúde, o nível de satisfação, motivação para o trabalho e a 
capacitação e/ou experiências anteriores dos mesmos. Esta última deve ser compatível 
com as fimções por eles desempenhadas. 

O chefe de lavanderia deve ter segundo grau completo ou superior, ter 
conhecimento e experiência específica no ramo, e se possível, cursos de especialização 
em lavanderia. O conhecimento básico de química, fisica, bacteriologia e segurança do 
trabalho também é importante. 

Os demais funcionários devem ter escolaridade mínima de primeiro grau. 

Todos os funcionários, ao serem admitidos, devem receber treinamento inicial, 

para obterem as seguintes informações: 

- noções básicas sobre contaminação e controle de infecção; 
- conhecimento das diversas áreas de uma lavanderia hospitalar e do hospital 

como um todo; 
- noções sobre funcionamento das máquinas e instalações em geral; 
- noções sobre segurança do trabalho e prevenção de acidentes; 
- noções gerais sobre o funcionamento da lavanderia; 
- orientação profissional e ética; 
- relacionamento com colegas, superiores e outros; 
- além de outros assuntos. 

Os funcionários de lavanderia hospitalar devem ser saudáveis e por isso, devem 
fazer um controle de' saúde através de exames médicos e audiométricos, de acordo com a 
NR-7: Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional.
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Eles devem utilizar os EPIs apropriados a sua funções e atividades realizadas de 
acordo com as recomendações da NR-6: Equipamentos de Proteção Individual. 

- O nível de satisfação dos mesmos deve ser bom em relação as condições de 
trabalho a eles oferecidas. Devem ser motivados para o trabalho e receber estimulação 
para o desempenho de suas funções, ou mesmo visando uma promoção por mérito. Esta 
estimulação pode ser em forma de incentivo monetário ou não. 

Avaliação: 

0 Verificar a escolaridade dos funcionários, se tiveram um treinamento inicial, ao 
serem admitidos, e qual ,foi o conteúdo contemplado. Verificar qual é o grau de 
participação dos funcionários na tomada de decisão ao longo do processo. 

0 Verificar o estado atual de saúde dos funcionários, através de análise dos 
relatórios médicos. 

0 Verificar se a periodicidade em que fazem exames médicos e audiométricos 
está de acordo com a NR-7: Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. 

0 Verificar os EPIs utilizados por eles e se são adequados as suas funções, de 
acordo com as recomendações da NR-6: Equipamentos de Proteção Individual. 

0 Verificar o grau de motivação dos fimcionários, através de entrevistas formais 
ou informais. ›

' 

0 Verificar o tipo de estimulação que a empresa adota para manter seus 
funcionários motivados. 

6.2.6 Avaliação dos Aspectos Organizacionais do Hospital 

Recomendação: 

A relação entre a administração do hospital, os enfermeiros, auxiliares de 
enfermagem e de limpeza deve ser estreita com a chefia imediata da lavanderia hospitalar, 
a fim de favorecer a qualidade da roupa hospitalar. 

Cabe à administração do hospital: 
- Investir em treinamento dos funcionários da lavanderia. 
- .Investir na aquisição de materiais e equipamentos modernos, adequados à 

lavanderia sempre que necessário. 
- Possibilitar e patrocinar a participação dos funcionários do referido setor, em 

cursos e eventos relativos à lavanderia hospitalar. 
- Incentivar a visita dos funcionários do Setor de Processamento de Roupas a 

outras lavanderias hospitalares, para a troca de experiências.
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_ 

Cabe aos enfermeiros, auxiliares de enfermagem e de limpeza do hospital: 
- Ao recolher as roupas a serem higienizadas, retirar todo e qualquer material 

que não seja roupa que possam estar junto a elas. Ex: pinças, bisturis, agulhas, bandejas, 
talheres, bolsa térrnica, “comadre°, “papagaio” e todo tipo de lixo hospitalar. 

Avaliação: 

Para avaliar a relação entre os funcionários do hospital e os do setor de 
processamento de roupas, deve ser observado o seguinte: 

0 Freqüência em que são encontrados junto às roupas a serem higienizadas, 
materiais cirúrgicos e de enfermagem (pinças, bisturis, agulhas etc). 

0 Freqüência e volume de lixo hospitalar encontrados junto às roupas a serem 
higienizadas (frascos de remédio, papel higiênico, gaze de algodão, compressas, 
esparadrapo, chumaços de algodão etc). 

0 Facilidade em que a chefia da lavanderia tem em conseguir investimentos para 
a lavanderia junto a diretoria do hospital. 

6.2.7 Avaliação da Forma de Utilização da Roupa Hospitalar 

Recomendações: 

A utilização das roupas de fomia adequada, ou seja, para os fms a que se 
destinam, contribui para a conservação dos tecidos, para o conforto do usuário além de 
prolongar a sua vida útil. Quando tudo isso acontece, o seu custo decresce. 

É comum, mas não desejável, a ocorrência de casos de pacientes ou mesmo 
funcionários do hospital utilizar roupas para limpar sapatos, vestir crianças com roupas de 
adultos, rasgar ou cortar peças para enfaixar partes do corpo, ou mesmo utiliza-las para 
outros fins. 

Avaliação: 

0 Verificar as características das roupas que são refugadas. 

0 Verificar o estado em que as roupas chegam na lavanderia (tipo de sujidade, 
integridade e número), ou mesmo, observar os usuários utilizando-as em suas respectivas 
unidades. 

0 Verificar o número de peças confeccionas mensalmente para reposição.
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Capítulo 7 

| 

~ izsruuoema cAsoe i '| 

7.1 Aplicação do Modelo 

Para testar o modelo proposto foi escolhido o Setor de Processamento de Roupas 
do Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina, por se tratar de um 
hospital escola da Rede Pública de Ensino Superior, mantido pelo Ministério da Saúde, 
Mmistério da Educação e sistema Único de saúde. 

Os procedimentos adotados para o levantamento de dados foram os seguintes: 
a) Contato com a empresa a ser realizada a pesquisa, apresentando o objetivo e o 

plano de trabalho à direção geral do hospital e ao chefe imediato do Setor de 
Processamento de Roupas. 

b) Visita ao local de trabalho em questão. 
c) Contato com o departamento de recursos humanos. 
d) Reunião com os trabalhadores envolvidos na pesquisa. 
e) Aplicação dos procedimentos definidos para a pesquisa (entrevistas, medições, 

fotografias, dentre outros). 
Í) Validação dos levantamentos/procedimentos/ resultados. 
g) Análise e avaliação dos resultados obtidos. 

Utilizando como base o modelo proposto no capítulo anterior, para avaliação de 
setores de processamento de roupas hospitalares, será aqui apresentado a sua aplicação na 
lavanderia do Hospital Universitário da UFSC, seguindo as recomendações do mesmo. 

7.2 Fase 1: Descrição do Ambiente 

7.2.1 Descrição da Empresa 

O Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina está 
localizado no município de Florianópolis, SC. O início de seu funcionamento foi em 
24/03/80, tendo sido inaugurado oficialmente em 02/05/1980. 

A sua criação veio atender à reivindicação de estudantes e professores de alguns 
setores da área de saúde, na busca de soluções para problemas relacionados com a questão 
ensino-assistência, no sentido de: 

- servir de campo de ensino, pesquisa e extensão na área de saúde e afins, em 
estreita relação e sob a orientação das coordenarias e departamentos de ensino que nele, 
efetivamente atuam.
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- prestar assistência à comunidade na área de saúde em todos os níveis de 
complexidade de forma universalizada, igualitária e gratuita. [Diretor Administrativo do 
Hospital Universitário, 1996]. 

Na ocasião da sua inauguração o HU dispunha de 104 leitos, dispostos em: 
clínicas médica masculina (33); clínica médica feminina (24) e pediatria (47). Seu quadro 
de funcionários era composto por 119 servidores, sendo 13 destes lotados no setor de 
processamento de roupas (lavanderia), onde eram processados 180 kg de roupa/dia das 
unidades existentes. 

Segundo informações do Diretor Administrativo do HU, o referido hospital 
apresentava, em setembro de 1996, uma área física construída de 26.856,04 mz, 1.034 mz 
em construção e 9.142 mz a construir. Seu quadro de pessoal era de 1.635 funcionários 
permanentes e bolsistas, contratados através de uma Fundação, não incluindo os terceiros, 
sendo _§_3¿_ funcionários lotados no setor de processamento de roupas. Eram 295 leitos 
disponíveis, mas apenas 265 estavam ativados. O processamento de roupas na lavanderia 
do HU era, em média, de 1.800 kg roupa/dia. 

O atendimento feito no HU abrange praticamente, todas as especialidades em 
todos os níveis de complexidade (clínica cirúrgica, clínica médica, tocoginecologia, 
pediatria, etc.). 

O Hospital Universitário (HU) é um órgão suplementar da Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC) e está subordinado diretamente ao Reitor. _ 

As fontes mantenedoras do HU são: Ministério da Educaçãoe Cultura (MEC) que 
arca com a folha de pagamento de professores e servidores selecionados através de 
concurso público; Ministério da Saúde, através do Sistema Unico de Saúde (SUS) além 
dos pagamentos feitos pela comunidade por certos serviços prestados no local. 

7.2.2 Descrição do Setor de Processamento de Roupas em 
Estudo 

O Setor de Processamento de Roupas (lavanderia) do Hospital Universitário da 
Universidade Federal de Santa Catarina (HU-UFSC) é responsável pelo processamento de 
praticamente toda a rouparia utilizada no HU, bem como a sua distribuição, quando 
limpa, em perfeitas condições de higiene e conservação, na quantidade requerida por cada 
unidade do hospital. Êw9 gl Pro ament 

Distribuição



64 

O Setor de Processamento de Roupas do HU-UFSC é dividido em áreas, nas quais 
são realizadas tarefas específicas: área contaminada (Figura 9); área limpa molhada 
(Figura 10); área limpa seca (Figura ll); rouparia (Figura 12) e costura. 

Figura 9 - Área contaminada 

Figura 10 - Área limpa molhada 

Figura ll - Área limpa seca



Figura 12 - Rouparia 
No setor de processamento de roupas do HU trabalham 53 funcionários, sendo 24 

contratados pela União, 02 pela Fundação FAPEU e 27 através de uma empresa 
terceirizada (Figura 13). 

A faixa etária dos fiincionários varia de 16 a 62 anos de idade, tendo uma maior 

Finna 
Terceirizada 

51% 
FAPEU 
4% 

União 
45% 

Figura 13 - Vínculo com a instituição 
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concentração de funcionários com idade entre os 31 e 54 anos (Figura 14) 
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Figura 14 - Faixa etária



66 

Estes funcionários desempenham funções em áreas específicas da lavanderia 
(Figura 15), tendo uma certa predominância do sexo masculino nas áreas cujas atividades 
requerem mais força fisica.
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Setor da Lavanderia 

Figura 15 - Divisão sexual do trabalho por setor 

As escalas de trabalho dos funcionários são bem variadas, devido ao tipo de 
vinculo de cada um deles. A maioria dos funcionários da União trabalham no regime de 
plantão de 12 horas e folga de 60 horas, enquanto que os funcionários que prestam 
serviços através de uma firma terceirizada trabalham no regime de plantão de 12 horas e 
folga de 36 horas (Figma 16).

l 

6 horas diárias 

8 horas diárias ~ 

d__.__.___ 

.:.._. 

.__ 

12 horas (folga de 36h) . 

12 horas (folga de 60h) 

0 5 10 15 20 25 
Número de Funcionários 

Figura 16 - Regime de trabalho
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Em cada plantão diário trabalham 23 pessoas no turno diurno (de 7:O0h às 
19:00h), e 4 no horário noturno (l9:00 às 7:00h). 

São feitas algumas pausas ao longo do dia de trabalho, sendo de l hora para 
almoço, e de 15 minutos para lanche, sendo um no período da manhã e outro a tarde. A 
saída dos funcionários para o ahnoço é de forma escalonada, enquanto que o lanche, 
todos o fazem no mesmo horário e local. 

7.2.3 Descriçao do Setor de Processamento de Roupas do 
HU-UFSC 

Setor de Processamento de Roupas do HU está localizado quase totalmente no 
subsolo do prédio principal do hospital. 

Por toda a área estão distribuídas 7 janelas basculantes, no alto da parede 
(Figura 17). São 27 pontos de luz do tipo fluorescente, por toda a extensão da lavanderia, 
sendo 17 canaletas com duas lâmpadas de 40W, e IO canaletas com 4 lâmpadas de 40W. 
A localização de cada ponto é entre as vigas existentes na área. 

Figura 17 - Aberturas 

O piso de é cerâmica (30 x 30 cm) na cor cinza claro com grânulos pretos. O 
mesmo material reveste meia parede. Somente na rouparia, o material do piso é paviflex. 
A pintura nas paredes é com tinta lavável na cor creme.
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7.2.4 Descrição do Tipo de Maquinário e Mobiliário 

Os equipamentos e mobiliários existentes na lavanderia do HU para processar a roupa contaminada, são os seguintes (Figura 19): 

- Área Contaminada 
- Três lavadoras das marcas: Baumer; Suzuki e Castanho LK-100 do tipo 

hospitalar, com capacidade de 75 Kg; 90 Kg e 85 Kg de roupa respectivamente. 
- Uma balança da marca Fizola Fairbanks com capacidade de 200 Kg. 
- Três carrinhos de fibra de vidro, com 4 rodas, para transportar roupas sujas. Suas dimensões são as seguintes: 0,83m de altura; 0,58m de largura 0,70m de 

profundidade; e l,05m de comprimento. 

- Área Limpa Molhada 
- Duas centrífugas com capacidade de 90 Kg e 1 de 50 kg. 
- Três carrinhos para transporte de roupas, iguais aos usados para transportar as roupas sujas dos andares e 2 com as seguintes dimensões: 0,96m de altura; 0,59m de 

largura 0,79m de profundidade; e 0,97 m de comprimento. 
- Área Limga Seca 

- Três secadoras das marcas Castanho (IS-50), Crans Enequil e uma terceira sem 
identificação, com capacidade de 50 kg de roupa molhada, cada. 

- Uma caland ra de 5 rolos, marca Castanho, com capacidade de aquecimento até 150°C. 

- Uma prensa, que está desativada por problemas ocasionados durante a enchente de dezembro de 1995. 
- Dez mesas, quase todas de madeira. Apenas as destinadas ao lanche dos 

funcionarios e as próximas à calandra têm o tampo de fórmica. Todas elas têm 0,80 m de 
altura. 

- Cinco carrinhos semelhantes aos da área contaminada e 3 carrinhos hampers de estrutura metálica. 

- Uma estante de aço, com l,80m de altura, 0,90 m de comprimento e 0,40m de 
largura, com 5 prateleiras cada. 

- Rougaria 
- 1 mesa com tampo de fórmica azul claro. 
- 16 estantes de aço, sendo algumas com 4 divisórias e outras com 5 
- Um banco de madeira, usado para subir e alcançar as prateleiras mais altas. 

. - Uma escada de ferro com dois degraus.
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nú 7.2.5 Descriçao do Sistema Operacional do Setor de 
Processamento de Roupas 

As atividades desempenhadas pelos funcionários da lavanderia do HU segue a 
seguinte seqüência. 
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7.2.6 Descrição do Processo Operacional 

As roupas hospitalares do HU passam pelas seguintes etapas, para serem 
higienizadas, no Setor de Processamento de Roupas do HU, desde a sua entrada (suja) até 
a sua saída (limpa). 

7.2.6.1 Área Contaminada 

As roupas sujas são recolhidas nas unidades do hospital por um fiincionário 
específico da lavanderia, nos seguintes horários: 7h; 10h; 13h; 15h e 17h. As roupas 
chegam na área contaminada, dentro de um carrinho, acondicionadas em sacos de 
hampers. 

O funcionário que recolheu as roupas nos andares as levam até a área contaminada 
da lavanderia. Ele retira os sacos de hampers do carrinho e o coloca sobre a plataforma da 
balança, faz a leitura dos pesos e dita para um dos funcionários do setor fazer a anotação 
na planilha. O peso é registrado por setor ou unidade a qual a roupa pertence. 

Assim que são pesados todos os sacos, estes são colocados no chão para serem 
abertos. Os três funcionários desta área despejam toda a roupa no chão, e fazem a abertura 
e separação das peças por tipo de sujidade. Num ritmo acelerado, as peças de roupa são 
sacudidas para soltar os instrumentos (seringa, agulha, etc.) que estiverem junto a elas 
(Figura 39). Em seguida lançam-nas ao monte o qual corresponde o tipo de sujidade: 
“pesada ° ou °leve'. 

Eles consideraram roupas de sujidade “pesada” aquelas que apresentam sujidades 
do tipo (fezes, urina, sangue, secreções, comida, remédios etc.). E, °leves”, aquelas com 
sujidade do tipo (suor, poeira etc.). 

Após separadas os três fiincionários abraçam um monte de roupas usando os 
braços e mãos (Figura 20) e levam até a máquina que se encontra vazia e aberta. Para 
cada máquina, pegar " ` ' ` ' ' ` 

Figura 20 - Recolhimento das roupas a serem colocadas na lavadora
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Depois de encher a máquina, ela é fechada para começar o processo de 
higienização. 

Figura 21 - Fechamento da lavadora 

O fiincionário lava as maos, ainda com as luvas calçadas, usando um pouco do 
sabão destinado a higienização das roupas. Ele realiza esta operação no tanque localizado 
na referida área. 

O fiincionário opera a máquina orientando-se pela prescrição. De acordo com o 
tipo de sujeira, ele segue uma série de ações de abrir e fecha a entrada de água, colocar os 
produtos prescritos. nos tempo devidos, além de acionar a entrada de vapor. 

Assim que é terminado o ciclo, o operador aciona a campainha para informar ao 
funcionário da área limpa molhada, de que a roupa esta pronta para ser retirada da 
lavadora. Através de sinais eles se comunicam pelo visor de vidro, informando qual das 
máquinas deverá ser aberta. 

7.2.6.2 Área Limpa Molhada 

Já na área limpa, o funcionário conduz um carrinho o mais próximo da máquina e 
abre a mesma. A posição da abertura do cesto da máquina é controlada pelo funcionário 
da área contaminada, com a ajuda do funcionário da área limpa, que vai sinalizando até 
que fique na posição mais conveniente para a retirada das roupas da lavadora. 

Em seguida, o funcionário da área limpa molhada começa a retirar as roupas de 
dentro da máquina. que estão encharcadas de água, e colocá-las no carrinho (Figura 22).
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Figura 22 - Retirada das roupas limpas da lavadora 

Em seguida as roupas são separadas por tipo, e colocadas em outros carrinhos. 
Esta separação é feita em três grupos: um de lençóis, outro de peças pequenas do tipo 
fralda, fionhas, blusão, calça comprida, etc.; e um terceiro de aventais fechados na frente, 
de manga comprida, do tipo cirúrgico. Durante a separação, são retiradas as roupas que 
ainda apresentam manchas, para serem lavadas novamente. 

Após serem separadas são encaminhadas para as centrífugas. À medida que as 
roupas vão sendo colocadas dentro da centrífuga, o ftmcionário curva-se por cima da 
máquina, e através de movimentos bruscos, aperta as roupas a fim de eliminar os espaços 
vazios. Após encher a centrífuga na sua capacidade máxima. 

A máquina fica ligada durante cerca de 20 minutos até retirar bem a água das 
roupas. Estando centrifugada, o funcionário coloca o carrinho próximo à máquina, e com 
movimentos rápidos, esvazia toda ela (Figura 23). 

Figura 23 - Retirada das roupas da centrífuga
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Em seguida, o funcionário responsável pelas secadoras aproxima-se e conduz o 
carrinho até a secadora ou calandra, dependendo do tipo de roupa que foi centrifugado. 

7.2.6.3 Área Limpa Seca 

Os lençóis centrifugados são levados no carrinho direto para a mesa próxima a 
calandra. Duas funcionárias puxam um lençol de cada vez e, segurando pelas pontas, o 
conduzem até a esteira da calandra, que puxa o lençol de encontro aos cilindros 
aquecidos. Assim que a calandra começa a puxá-lo, elas apanham outro lençol repetindo 
tais movimentos até que a mesa seja esvaziada (Figura 24). 

Na outra extremidade da calandra, outras duas funcionárias esperam o lençol 
passado. Suas pontas são seguradas, e ao sair totahnente, dobram-no em quatro, no 
sentido longitudinal. Em seguida, é colocado na mesa de madeira que fica em frente da 
saída da calandra, para depois serem dobrados no sentido transversal. 

ro Figura 24 - Secagem dos lençols na calandra 

Todas as outras peças de roupas, são levadas para os secadores da área limpa 
molhada. O funcionário retira as peças do carrinho e as colocam dentro do tambor do 
secador. Cada secador leva, em média, 20 minutos para completar um ciclo. Depois de 
decorrido este tempo, ele desliga a máquina, abre e verifica se as roupas estão secas. Se 
estiverem, ele conduz um carrinho até próximo ao secador, no qual são colocadas as 
roupas. Em seguida os conduz até a mesa para serem dobradas.. 

As roupas são dobradas e empilhadas de acordo com o setor a que se destinam 
(Figura 12). Durante a atividade de dobragem das roupas, as funcionárias fazem uma 
última revisão para verificar a existência de alguma mancha, ou mesmo as que necessitam 
de reparo Estas são colocadas em um carrinhos específicos para estes fins. 

À medida que são formadas pilhas de roupas sobre a mesa, estas são 
encaminhadas para o setor de rouparia levando-as nos braços. As roupas destinadas aos
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blocos cirúrgicos são dobradas e colocadas direto num carrinho específico. À medida que 
são completados são encaminhados para o setor de esterilização. 

Na rouparia, a funcionária responsável conduz as roupas dobradas ate' as 
respectivas prateleiras (Figura 14). No turno da noite, uma das funcionárias monta as 
cargas nos carrinhos para encaminhar às unidades de acordo com a planilha de solicitação 
diária. 

Figura 25 - Dobragem das roupas 

No final da jornada de trabalho, os funcionários tomam banho e tiram as 
vestimentas que usaram durante o trabalho. Alguns ainda retomam ao ambiente de 
trabalho para dobrar mais algumas peças. ou arrumar o ambiente. até chegar a hora do 
ponto. 

7.3 Fase 2 e 3: Avaliações e Recomendações 

7.3.1 Avaliação do Ambiente Físico 

Para avaliar o ambiente fisico da lavanderia do Hospital Universitário da UFSC, 
foram feitas avaliação das condições térmicas, lumínicas e acústicas, avaliação da 
presença de umidade. das condições de higiene e segurança. e do arranjo ñsico (layout). 

7.3.1. 1 Condiçoes Térmicas 

Com exceção das centrífugas, as demais máquinas da lavanderia do HU irradiam 
calor no ambiente durante todo o dia, já que funcionam em tempo integral. utilizando o 
vapor como uma de suas fontes de energia.
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As aberturas são poucas e pequenas para a renovação do ar quente da área de 
secagem (Figura ll, página 64). 

Foram detectados vazamentos de vapor nas tubulações da calandra e de um dos 
secadores, ernitindo mais calor para o ambiente (Figura 26). 

Figura 26 - Escapamento de vapor 

Avaliação: 

As avaliações foram feitas em três pontos considerados críticos do ponto de vista 
subjetivo dos trabalhadores da lavanderia (Ponto l - Centrífuga; Ponto 2 - Calandra; 
Ponto 3 - Secador), além de um quarto ponto na Área de Descanso, agora no hall de 
entrada da lavanderia. 

Seguindo as recomendações do modelo para realizar a avaliação (Anexo 1) pôde- 
se verificar que as condições térmicas na lavanderia do HU tendem a piorar ao longo do 
dia, pois em todos os pontos houve um aumento de temperatura de globo, temperatura de 
bulbo seco, temperatura de bulbo íunido ventilado e temperatura de bulbo úmido não 
ventilado (Figura 32, página 81). 

No ponto 2 (calandra) as temperaturas atingiram valores bem superiores as 
demais, chegando a exceder 12,5 °C em relação a temperatura extema do hospital, que era 
de 27,6 °C (Figura 28). Nem mesmo a área de lanche apresentou temperatura inferior ou 
igual a temperatura externa (Figura 30).
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Nos gráficos a seguir pode-se perceber bem a variação ocorrida em cada um dos 
pontos (figura 27; figura 28; figura 29; figura 30). 

A velocidade do ar é variável, devido a presença de ventiladores ligados, presos às 
paredes, por toda a área limpa molhada e a área limpa seca. 

Os maiores valores de umidade relativa foram verificados na área de lanche, no 
ponto 4. 

No Ponto 1 - (Centrífuga), as temperaturas de globo e de bulbo seco variaram na 
ordem de 3,4 °C (de 30,4 a 33,8 °C) num intervalo de 3 horas. Enquanto que as 
temperaturas de bulbo úmido ventilado e bulbo úmido não ventilado variaram na ordem 
de 3,2 °C (de 22,4 a 25,6 °C) no mesmo intervalo. 
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Figura 27 - Temperaturas na área de centrifugagem (Ponto 1) 

No Ponto 2 - (Calandra), as temperaturas de globo e de bulbo seco variaram na 
ordem de 3,0 °C (de 36,2 a 39,2 °C). Enquanto que as temperaturas de bulbo úmido 
ventilado e bulbo úmido não ventilado variaram na ordem de 2,6 °C (de 25,2 a 27,8 °C).



No Ponto 3 - (Secador), as temperaturas de globo e de bulbo seco variaram na 
ordem de 1,2 °C (de 34,8 a 36,0° C). Já as temperaturas de bulbo úmido ventilado e bulbo 
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Figura 28 - Temperatura na área de calandragem (Ponto 2) 

úmido nao ventilado variaram na ordem de 1,6 °C (de 24,2 a 25,8 °C). 

No Ponto 4 - (Área de lanche), as temperaturas de globo e de bulbo seco variaram 
na ordem de 1,4 °C (de 29,2 a 30,6 °C). Enquanto que as temperaturas de bulbo umldo 
ventilado e bulbo úmido não ventilado variaram na ordem de 1,6 °C (de 22 2 a 
23,8 °C). 
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Figura 30 - Temperatura na área de lanche (Ponto 4) 

A única área que apresentou o Predicted Mean Vote (PMV) previsto na escala -3 
até +3, foi a do ponto 4 (área de lanche). Nela o PMV variou de 0,7 a 1,0 para os 
funcionários que realizam atividades nas áreas de secagem e calandragem. Já para os 
funcionários que trabalham na centrifugagem, o PMV variou de 1,0 a 1,3. 

Nas áreas de calandragem, centrifugagem e secagem foi constatado stress 
témúco. O cálculo do Predicted Percentage of Dissatisfied (PPD) veio confirmar esta 
afirmativa. 
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Para sair da situação de stress térmico e entrar na situação de conforto, seria 
necessário promover reduções médias da temperatura do ambiente na ordem de 7 °C para 
se obter um PMV de 2,0, ll °C para mn PMV de 1,0 e 16 °C para um PMV de 0,0 (ideal). 

Com a constatação de stress térmico nos pontos 1, 2 e 3, avaliou-se a exposição 
dos funcionários ao calor, utilizando os valores coletados nos horários de maiores 
temperaturas (Figura 34), para 0 cálculo do IBUTG, considerando a taxa metabólica gasta 
para realizar as atividades. ldentificou-se no Quadro 1 do Anexo A da NR-15 o tempo 
máximo de exposição ao calor para cada atividade (Anexo 1 - Levantamento das 
Condições Térmicas). 
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Figura 33 - IBUTG nas áreas de stress térmico 

De acordo com o Anexo 3 da NR-15, os funcionários da lavanderia do HU 
deveriam fazer pausas a cada intervalo de uma hora, da seguinte maneira: 

Área 
| 

IBUTG ___' Limite de Tolerância 
Centrífilga 27,3 30 min trabalho / 30 min descanso 
Calandra 30,3 15 min trabalho / 45 min descanso 
Secadora 28,7 30 min trabalho / 30 min descanso 

Recomendações 

a) Cumprir a nomia (NR-15), no sentido de promover pausas regulares, a cada uma hora, 
para os funcionários da lavanderia do HU dos setores que indicaram stress térmico. 
As pausas deverão ser da seguinte maneira: 

Área 
| 

Limite de Tolerância 
Centrífuga 15 min trabalho / 45 min descanso 
Calandra 15 min trabalho / 45 min descanso



83 

Para sair da situação de stress térmico e entrar na situação de conforto. seria 
necessário promover reduções médias da temperatura do ambiente na ordem de 7 “C para 
se obter um PMV de 2,0, ll °C para um PMV de 1,0 e 16 °C para um PMV de 0,0 (ideal). 

Com a constatação de stress térmico nos pontos 1, 2 e 3, avaliou-se a exposição 
dos funcionários ao calor, utilizando os valores coletados nos horários de maiores 
temperaturas (Figtua 34), para o cálculo do IBUTG, considerando a taxa metabólica gasta 
para realizar as atividades. Identificou-se no Quadro 1 do Anexo A da NR-15 o tempo 
máximo de exposição ao calor para cada atividade (Anexo l - Levantamento das 
Condições Térmicas). 
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Figura 34 - IBUTG nas áreas de stress térmico 

De acordo com 0 Anexo 3 da NR-15, os funcionários da lavanderia do HU 
deveriam fazer pausas a cada intervalo de uma hora, da seguinte maneira: 

Área 
\ 

IBUTG 
| 

Limite de Tolerância 
Centrífuga 27,3 30 min trabalho / 30 min descanso 
Calandra 30,3 15 min trabalho / 45 min descanso 
Secadora 28,7 30 min trabalho / 30 min descanso 

Recomendações 

b) Cumprir a norma (N R-l 5), no sentido de promover pausas regulares, a cada uma hora, 
para os funcionários da lavanderia do HU dos setores que indicaram stress térmico 
As pausas deverão ser da seguinte maneira: 

Área 
| 

Limite de Tolerância 
Centrífuga 15 min trabalho / 45 min descanso 
Calandra 15 min trabalho / 45 min descanso 
Secadora 30 min trabalho / 30 min descanso
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Sendo impossível atender à norma com o número de funcionários existentes na 
lavanderia do HU, o mais viável seria corrigir as fontes que estão gerando o calor 
excessivo no ambiente, partindo para as seguintes ações: 

c) Corrigir os vazamentos de vapor da tubulação e o isolamento da mesma, que se 
encontra em condições precárias. 

d) Corrigir os vazamentos de calor dos secadores. 

e) Limpar regularmente os filtros dos secadores, onde ficam acumuladas felpas de 
algodão proveniente das roupas secas no interior do equipamento. Possibilitando assim, 
um melhor circulação do ar quente. 

Í) Realizar um estudo para melhorar o sistema de ventilação (exaustão, 
insuflação, trocas de ar etc.), sistema de filtros e pressão negativa no interior das áreas 
contaminada e limpa. 

7.3.1.2 Condiçoes Lumínicas 

Desde o primeiro momento que se teve contato com o setor em estudo, a 
impressão foi de que se tratava de um ambiente sombrio, devido às suas condições 
arquitetônicas, cheia de vigas por toda a área, e a grande quantidade de mobiliário e 
maquinário de grande porte (Figura 35). 
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Figura 35 - Cortes Esquemáticos 

Numa visão geral e mais clara, os pontos máximos e mínimos puderam ser 
percebidos, com o auxilio dos níveis de iluminação indicados. Os pontos claros, em 
pequenas áreas, revelaram fontes com altos niveis de iluminação, enquanto as áreas mais 
escuras indicaram os niveis mais baixos (Figura 36). 

Os claros que aparecem na área de trabalho indicam as posições das máquinas e 
equipamentos de altura igual ou superior a 1,70 m (estatura humana média), onde não 
foram efetuadas leituras.
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Pôde-se observar que, na grande maioria das áreas, os níveis de iluminação são 
abaixo do mínimo exigido e em outros, bem acima. Isso quer dizer que não se trata de um 
ambiente perfeito, do ponto de vista do conforto lumínico, haja visto que, em 
determinados pontos do plano de trabalho, mesas de dobragem, por exemplo, observa-se 
um nível de iluminação acima de 600 lux e muito próximo, um nível de 200 lux. 

Com relação à rouparia, os níveis de iluminação são abaixo dos menores níveis 
preconizados pela norma. Esta deficiência não está diretamente ligada à ineficiência da 
fonte, mas sim, do posicionamento das luminárias existentes, conforme pode ser 
observado na Figura 36, página 86. A quantidade de luminárias seria suficiente para 
produzir uma iluminação razoável se estivessem bem localizadas. Entretanto, elas estão 
instaladas no teto, na direção das prateleiras, existentes no meio do ambiente, produzindo 
assim, grandes sombras. (Anexo 2: Levantamento das Condições Lumínicas).
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Figura 36 - Gráfico cromático 

Legenda 
Maquinário 
O a 99 lux 

100 a 199 lux 
200 a 299 lux 
300 a 399 lux 
400 a 499 lux 
500 a 599 lux 

mais de 600 lux
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Recomendações: 

a) Deslocar as luminárias da rouparia para as áreas de circulação do ambiente' 

b) Redistribuir as luminárias de forma a proporcionar uma iluminação homogênea 
e uniforme, adequada ao arranjo fisico do local, de forma a não criarem sombras ou 
contrastes nos locais de trabalho. 

c) Providenciar abertura de novas janelas para iluminação natural, uma vez que as 
existentes são poucas e pequenas. 

d) Realizar limpeza das luminárias e manutenção periódica, com a substituição 
das lâmpadas queimadas ou com defeito. 

7.3. 1.3 Condições Acústicas 

A maioria dos funcionários do Setor de Processamento de Roupas do HU (SPR- 
HU) ficam expostos a ruídos por períodos contínuos, superiores a 8 horas diárias, uma 
vez que todas as máquinas existentes no setor ficam ligadas de forma contínua, 
provocando ruídos de até 84 dB, como é o caso da centrífuga (Figura 10). 

Avaliação: 

Não foi possível fazer medições de cada maquinário separadamente, pois o 
trabalho realizado neste setor não permite que os equipamentos sejam desligados durante 
o horário de trabalho. Por isso, procederam-se as medições com todos os equipamentos 
em funcionamento.

_ 

Obsen/ou-se um grande desconforto acústico, principalmente na área limpa 
molhada, onde a comunicação dos funcionários é feita através de gestos e sinais. 

De acordo com a avaliação básica de ruídos, pôde-se observar que os níveis de 
ruído nos pontos individuais não excederam a 85 dB (Figura 37), mas na área de 
centrifugagem chegou muito próximo. (Anexo 4: Levantamento dos Níveis de Pressão 
Sonora) 

Com a avaliação básica de ruído da lavanderia do HU constatou-se a 
caracterização de insalubridade na área de centrifugação, de acordo com o Anexo B da 
NR-15 (Figura 37).
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Nível de Preáo Sonora nas áreas da lavanderia do HU- 
UFSC 
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Figura 37 - Níveis de pressão sonora nos setores do SPR-HU 

Recomendações: 

a) Manutenção corretiva e, posteriormente, preventiva de todos os equipamentos, 
priorizando as centrífugas que estão em piores condições. 

b) Fomecimento de protetores auriculares, tipo plug ou concha, para os 
funcionários em regime de 12 horas. 

c) Realização de estudos para possível proteção coletiva, com o objetivo de 
controle efetivo do ruído. 

d) Submeter todos os fimcionários a um exame audiométrico para avaliar a atual 
sensibilidade auditiva de cada um deles. 

e) Implantar um programa de conservação da audição: 
- medição; 
- avaliação do risco; 
- redução do ruído e 
- monitoramento audiométrico. 

Í) Realizar novos mapeamentos assim que forem feitos os reparos nos 
equipamentos mais ruidosos: centrífuga e secadores, a fim de reavaliar.
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7.3.1.4 Presença de Umidade 

Avaliação: 

Todas as áreas do Setor de Processamento de Roupas do HU apresentam umidade no ambiente, por se tratar de lavação de roupas. Na área limpa molhada a situação é crítica devido à manipulação e deslocamento de roupas totalmente encharcadas de água, de um maquinário a outro. 

Segtmdo informações do chefe do SPR do HU, durante os períodos de chuva, a lavanderia do HU costuma sofrer alagamentos em todas as áreas devido ao refluxo da água do esgoto, tomando propício os riscos de escorregões e tombos, pois o piso da lavanderia é de cerâmica e paviflex. 

Nem todos os funcionários da área molhada usam botas de borracha. Alguns preferem tênis ou outro tipo de sapato. 

Recomendações: 

a) Inspeção e conserto de todas as tubulações de transporte de água e vapor. 

b) Colocação de piso anti-derrapante, de fácil limpeza e higienização. 

c) Adoção de equipamentos de proteção individual - calçados adequados tipo botas de borrachas e aventais impermeáveis, para todos os funcionários da área limpa molhada, de acordo com o Anexo 10 da NR-15: Umidade. 

d) Instalação de sistema eficiente de escoamento de água, inclusive com canaletas internas nas áreas. 

7.3.1.5 Condições de Higiene e Segurança 

Avaliação: 

Com exceção dos cobertores, toda a rouparia processada no Setor de Processamento de Roupas do HU são 100% algodão. 
A presença de felpas de algodão é facilmente perceptível nas paredes, teto, tubulações, ventiladores etc. (Figura 38).
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Figura 38 - Resíduos de fibras de algodão presas às paredes e tubulações 

Normalmente é feita uma limpeza diária do piso. A limpeza das paredes, teto e 
superficies é feita mais esporadicamente. 

Diariamente são manipulados 1.800 Kg de roupa com sujidades do tipo: sangue. 
fezes. urina. vômitos. catarros e outras secreções diversas. Costumam vir junto com estas 
roupas: seringas, lâminas de bisturi, pinças cirúrgicas e tesouras. além de bacias. bolsas 
térmicas. bandejas de alimentação, lixo hospitalar etc. (Figura 39). 

Os filncionários da área contaminada, que manipulam estas roupas contaminadas 
usam luvas de borracha. blusa de manga curta. calças compridas e botas de borracha. 

Figura 39 - Materiais que vem das unidades junto às roupas
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Com a realização do mapeamento de riscos ocupacionais pôde-se perceber que o 
Setor de Processamento de Roupas do HU apresenta muitas irregularidades, as quais 
oferecem muitos riscos aos trabalhadores daquele setor (Quadro 2). 

De acordo com o Anexo IV da NR-9 que trata da Classificação dos Principais 
Riscos Ocupacionais em Grupo, a lavanderia do HU é, contemplada por quase todos os 
riscos nela previstos. Os funcionários da lavanderia do HU ficam expostos diariamente a 
altas temperaturas, muita umidade, ruído, presença de felpas de algodão por toda a área, 
além de outros, durante longos períodos de tempo. 

Recomendações: 

a) Implantar um programa de limpeza diária das superñcies e piso, e semanal para 
a limpeza das paredes, teto e tubulações existentes na lavanderia. 

b) Manutenção preventiva periódica, incluindo limpeza mensal do interior das 
tubulações de exaustão dos maquinários e das tubulações de ar. 

c) Fomecer máscaras para os fiincionários da área de secagem onde a presença de 
felpas é maior. 

d) Fornecer vestimentas adequadas para a tarefa de separação das roupas (botas de 
borracha de cano longo, calça comprida, blusa de manga comprida, luvas de borracha 
sobre uma luva de aço, gorro e máscara). 

e) Limpar as áreas onde as roupas sujas são abertas, logo após as mesmas serem 
colocadas nas máquinas. 

Í) Lavar das luvas, ainda calçadas, logo após a manipulação das roupas 
contaminadas usando sabão bactericida. 

g) Fomecer solução de hipoclorito para os funcionários lavarem as mãos, sempre 
que descalçarem as luvas. 

h) Tornar obrigatório aos funcionários da área contaminada a higienização 
completa (banho), para sair da área contaminada, mesmo que seja para fazer o lanche na 
área limpa. 

i) Providenciar a vacinação de todos os funcionários contra doenças infecciosas 
como a hepatite. 

j) Implantar o controle médico através de exames freqüentes de saúde do pessoal 
do Setor de Processamento de Roupas, especialmente para quem trabalha na separação e 
lavagem. 

k) Como são muitos os riscos identificados, seria mais 'coerente estudar a 
possibilidade de construir uma nova lavanderia num espaço mais adequado, pois o custo 
para corrigir a atual é muito alto.
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Quadro 2 - Riscos ocupacionais identificados no Setor de Processamento 
de Roupas do HU/UFSC [Bartolomeu, 1997] 

e ,€ãz!ÊU!?9r 
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Figura 40 - Mapa de riscos ocupacionais da lavanderia do HU-UFSC
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7.3.1.6 Arranjo Físico (layout) 

Avaliação 

A lavanderia do HU apresenta a área contaminada separada da área limpa por 
barreira de contarninação, portanto, as lavadoras são do tipo hospitalares. 

Com a presença de muitos maquinários e mobiliários de grande porte num espaço 
reduzido, os espaços para circulação são insuficientes para a passagem dos carrinhos, sem 
interromper a atividade de outro funcionário (Figura 19, página 70). 

Não existe uma área específica para os funcionários fazerem os lanches. Eles 
utilizam parte da área limpa seca, próximo à chefia, para lancharem e se hidratarem. Os 
funcionários da área contaminada também não têm uma área específica para lanche, por 
isso, o fazem junto aos demais colegas, na área limpa. 

Nesta área, não existe cadeiras suficientes para todos os fiincionários, nem mesmo 
pia para higienização das mãos e utensílios. 

Recomendação 

O espaço da lavanderia está muito reduzido para o volume de roupas ali 

processadas diariamente. O mais sensato seria construir uma nova lavanderia numa área 
maior. Até que isso possa ser implementado deveriam ser providenciados espaços 
separados, destinados às pausas e lanches dos funcionários das áreas contaminada e 
limpa. 

7.3.2 Maquinário e Mobiliário 

Avaliação 

Alguns mobiliários do Setor de Processamento de Roupas Hospitalares do HU são 
inadequados às suas funções. As estantes de aço existentes na rouparia, não suportam o 
peso das pilhas de roupas, (Figura 12, página 65), além de provocarem, constantemente, 
cortes nos funcionários, durante a colocação ou retirar das roupas das mesmas. 

São vários os problemas nos maquinários, e a não existência de um plano de 
manutenção preventiva tem gerado uma sobrecarga nos equipamentos em funcionamento, 
durante o período em que é realizada a licitação para escolher o técnico a fazer a 
manutenção corretiva da máquina com problema. 

Uma das lavadoras está com a fiação do painel de controle totalmente exposto 
(Figura 41) em outras faltam peças, como é o caso de uma das lavadoras que está sem a
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mola do dreno (Figura 42). Até meados de 1997, não estavam em funcionamento, 
nenhum dos termostatos das lavadoras e secadoras. 

Figura 41 - Equipamento sem proteção 

Figura 42 - Equipamento defeituoso 

As vasilhas utilizadas como medidores dos produtos químicos utilizados no 
processo de higienização das roupas não são apropriados. São utilizados canecos de 
plástico de um mesmo tamanho para medir quantidades diferentes de produtos em fimção 
da capacidade de cada maquinário. 

As alturas e profundidade dos equipamentos, mobiliário e instalações não são 
adequados às medidas antropométricas dos filncionários do Setor de Processamento de 
Roupas do HU. Por isso, eles são forçados a realizar suas tarefas numa postura 
inadequada. As mesas da área de dobragem são baixas para o tipo de atividades 
desempenhadas, pelos funcionários, e as lavadoras e carrinhos são muito profimdos 
(Figura 43).
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Figura 43 - Carrinho utilizado na lavanderia 

O tanque de lavagem da área contaminada apresenta Luna altura de 55 cm. Sobre 
ele fica uma tubulação de exaustão de ar numa altura de 1,50m. Com isso, os funcionários 
da área contaminada são forçados uma postura incômoda ao usar o tanque (Figura 44). 

Figura 44 - Postura inadequada exigida 

O Setor de Processamento de Roupas do HU foi projetado para comportar uma 
quantidade de equipamento e mobiliário muito inferior ao que existe atualmente. Com
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isso a distribuição dos maquinários e mobiliários tomou-se inadequada, para o 
processamento do volume de roupas hoje requerida pelas unidades. 

Recomendações: 

a) Providenciar uma tampa de proteção no painel de controle de uma das 
lavadoras, bem como temporizadores e termostatos para substituir os com defeito. 

b) Implantar uma manutenção periódica descentralizada, tanto preventiva quanto 
corretiva, para dinamizar os serviços. 

c) Adquirir carrinhos mais adequados, conforme indicado anteriormente. 

d) .Adquirir novos medidores, que tenham a capacidade exata da quantidade de 
produtos que cada lavadora exige durante a higienização das roupas. . 

e) Adquirir carrinhos com profundidade máxima de 70 cm. 

Í) Corrigir a altura das mesas da área de dobragem, do tanque e tubulação de 
exaustão da área contaminada, adequando-as aos funcionários. 

g) Substituir as estantes de aço por armários abertos de madeira revestidos de 
fórmica. 

A 
h) Ampliar a área fisica da lavanderia. ~ 

7.3.3 Produtos (Insumos) 

Avaliação: 

O rocessamento de rou as hos italares lava em re uer o uso de um con'unto 
1 n 

p p 
n
g 

de rodutos uímicos ue visam a Inn eza e desmfe ão das mesmas. Estes rodutos 
_

Q 
químicos, em sua maioria, são agressivos ao aparelho respiratório e a epiderme, devido a 
sua composição, conforme Quadro 3. 

Os funcionários da área contaminada ficani expostos ao contato com produtos 
químicos via respiração e via epiderme, uma vez que, nem sempre usam máscaras e luvas 
de borracha ara mani ular tais rodutos uímicos. P P 

Após a manipulação das roupas contaminadas os funcionários lavam as mãos com 
o mesmo produto usado para lavar as roupas. '



97 

Quadro 3 - Composição química dos produtos de higienização 
de roupas hospitalares 

PRODUTO ___* ÇQMPOSlÇAO_ _ 
Í 

Í , 

- tensoativos aníônicos e não iônícos; 
Pasta umectante - agente suspendente. 

- tensoativos não-iônícos; - carbonato;
' 

,Detergente em pó - metassilicato; - aditivos; 
1 

- sequestrantes; - anti-repositantes; 
i - alcalinizantes; - alvejante ótico. 

- cloro em composto orgânico 
Alvejante (ácido tricloroisianurico), 

- agente sequestrante e alcalinizantes. 

- agentes redutores de cloro e álcalis
p 

Acidulante (sais especiais absolutamente estáveis e 100% ativos). 

p 

- tensoativos catiônicos anti-oxidantes especiais e . 

. 
Amaciante essência floral. 

A água utilizada apresenta um pH de 5,5. Ou seja, não é Luna água de pH neutro. 
Não existe uma área específica, fechada, para depósito dos produtos químicos, 

dentro da lavanderia. Eles na área contaminada, dentro de recipientes destampados, no 
próprio ambiente de trabalho 

Recomendação: 
`e' 

a) Adotar a obrigatoriedade do uso de luvas de borracha e máscaras durante “as 
manipulações dos produtos. 

b) Criar um local próprio para dosagem dos produtos químicos, incluindo 
recipientes de fácil manuseio e sistema de exaustão adequado. 

c) Estudar a viabilidade de adotar um sistema de dosagem automática nas 
máquinas. 

d) Adotar o uso de sabão bactericida para lavar as mãos e higiene pessoal.
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›- 7.3.4 Processo ou Operacionalizaçao 

Avaliação: 

A lavanderia do HU realiza um controle do processo através de notações diárias, 
para gerar relatórios mensais e anuais, quanto ao: 

- Número de peças confeccionadas para uso nas unidades 
- Roupas processadas por centro de custo 
- Número de roupas remendadas 
- Consumo de aviamentos 
- Consumo de tecidos em metros 
- Quantidade de roupas retiradas de uso em peso e em unidade 
- Consumo de produtos químicos 
- Quantidade de roupas processadas por dia. 
- Volume de roupas retomadas para higienização durante o processo 
- Volume de peças refugadas em Kg e em unidade 
- Cotas diárias de roupas encaminhadas para as unidades 

Tais registros são arquivados e trimestralmente são encaminhados para a direção 
do hospital. _ 

Até dezembro de 1996, a triagem das roupas sujas era feita simplesmente por tipo 
de sujidade. Somente a partir de então elas passaram a ser separadas por tipo de sujidade e 
tipo de roupa (lençóis, aventais e peças pequenas). 

A separação por tipo de roupa era feita pelos funcionários da área limpa molhada, 
assim que elas eram tiradas, molhadas, da lavadora. A partir daquela data, esta separação 
passou a ser feita pelos funcionários da área suja, ou seja, antes de se iniciar o processo de 
higienização. Esta modificação aliviou a carga de trabalho dos funcionários da área limpa 
molhada, pois é muito mais difícil separar a roupa molhada do que a roupa seca.

_ 

Com relação ao tipo de tarefas realizadas para a higienização das roupas, até 
meados de 1997 as prescrições não eram obedecidas como pode ser observado 
analisando-se os quadros a seguir: -
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Tarefa Prescrita' 
Tipo de suieira: PESADA 
Fórmula para: 100 kg de roupa seca. 
Tipo de Tecido: Algodão, Poliéster, Mista 
Cores: brancas e firrnes. 

oPERAçÃo 1 Pnoouro oosAcEM TEMPO TEMPERA- Nivel. de 
ÁGUA 

01 enxágues Q 3) sl produto 
(gramas) (minutos) TURA 

02 F ria __ alto 

02 Umectaçâo 
7 Wet pasta 100 05 Fria médio 

1 03 Enxágues (2) sl produto 02 Fria alto
Á 

04 pré-lavagem demix in sooi ~- 15 Z Fria baixo
N 

O5 Enxágue sl produto oz 
0 

Fria alto 
" O6 alv__ej/ desinf alv. tex. 400 1 5 

i

- baixo 
i 

07 Lavagem demix in 500 ~ 10 80° C baixo 
08 Enxágues (2) sl produto 02 Fria alto 

09 Acidulação 
10 Arnaciamento 

wetsour 
colisoft 

100 
300 

O3 Fria 
03 Fria 

› Duração total doprocesso: 13 minutosíw 

Obs.: Itens 6 e 7; 9 e 10 usar na mesma água. Observe o tempo. 

Tarefa Atualizadaz 

Tipo de sujeira: PESADA 
Fónnula para: 100 kg de roupa seca. 
Tipo de Tecido: todos com este tipo de sujeira 
Cor: qualquer cor. 

médio 
médio:

l 

oPERAÇÃo Pnoburo oosAeE|v| TEMPQ TEMPERA- Ni)/EL de 

02 Umectação Í pasta do HU 1 medida 12' Fria baixo 
03 enxágues Q) - o3'eo2' Fria alto _ 
04 sabão de remoção Colau 1 medida 19' Quente baixo 
05 sabão de remoção Colau 1 medida 14' Quente baixo 
06 enxágue (1) V - 3' Fria alto 

07 alvej/ desinf Cloreal 1 medida 10' Fria baixo W 
08 

V 

Acidulação wetsour 1 medida 05' Fria médio 
médio* 9 Amaciamento amaciante (HU) 1 medida 03' Fria i 

Tempo total: 76,+ 12- min paraiericher maq..deâágua.«~: .zzz2:z:'§ë: 

f W 

J 

(*) (minutos) TURA AGUA 
O1 enxágue (1) - 

7 

- 05' Fria alto

l 

(*) medida existente no local : vasilhames de plástico 

Operação: - A ordem das operações também não era rigorosamente respeitada. 
Exemplo: a água que recebeu o acidulante era eliminada, e nova água era colocada na 
máquina para adicionar o» amaciante, sendo que poderiam ter sido feitos numa mesma 
água, caso tivessem sido obedecidos os tempos de atuação de cada um. Percebia-se 
também a prática de colocar o alvejante e o sabão simultaneamente, interferindo na 
qualidade do produto final e comprometendo a durabilidade e aparência da roupa devido 
às reações adversas, provocadas pelas misturas. Já os enxágues, após a etapa de lavação, 
não eram em número prescrito. Ao invés de dois, era realizado apenas um, ficando 
resíduos de sabão na roupa, tornando-a acinzentada e ressecada ao receber o calor do 
secador ou calandra, além de provocar uma irritação na pele do paciente que for vesti-la. 

1 $ão os procedimentos, métodos e meios de trabalho fixados pela organização para os trabalhadores. 
2 E o que realmente fazem em fimção das condicionantes do traballio, dos imprevistos e da concepção do 
trabalho
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Duração: - A prescrição dos tempos necessários para cada operação também não 
eram obedecidos, gerando vários problemas, tais como: desgaste das roupas pelo contato 
prolongado com os produtos químicos, desperdício de calor, desperdício de energia etc. 
Através da análise das planilhas, com os registros de tempo gastos por cada lavadora no 
processamento das roupas sujas, pôde-se comprovar que a duração da maioria dos ciclos 
de processamento de roupas variou muito em relação aos tempos prescritos, sendo em 
quase sua totalidade, superior ao necessário (Quadro 4). 

N ível de água: Os níveis de água eram quase todos obedecidos. Apenas a etapa de 
umectação foi realizada com um nível mais baixo do que deveria, gerando uma certa 
dificuldade na atuação do produto. 

Produto: - A quantidade de produto (sabão, pasta umectante, amaciante, 
acidulante e alvejante), apesar de ter sido prescrito em gramas, não foi pesado antes de ser 
colocado na máquina, uma vez não existir nenhuma balança para pesar pequenas 
quantidades. Por isso foram utilizados medidas (canecas de plástico) de tamanhos 
variados para cada tipo de produto. Vale lembrar que a prescrição estabelece a quantidade 
adequada de produto para uma máquina de 100 kg, mas os funcionários utilizavam a 
mesma quantidade de produto, independente da capacidade do maquinário, desperdiçando 
assim o produto com o excesso nas máquinas de menor capacidade, gerando um desgaste 
desnecessário das roupas, pela exposição a quantidade excessiva do produto. 

Temperatura: - O controle da temperatura era feito intuitivamente, uma vez que 
os termostatos não estavam funcionando adequadamente, comprometendo a eficiência de 
cada etapa, que requer calor para esterilizar e potencializar a atuação dos produtos. 

Quadro 4 - Tempos de Lavação no dia 26/07/1996 

Duração dos Ciclos de Processa mento de Roupas na Área 
Contaminada do SPR do HU 

02:52 ›‹

O 
02124 -- 

01355 -‹ 

I ROUPA SUJA 
¡ ROUPA LIMPA 

. . . ×COBERTOR QIIÍIIICIIIIIQIQIQUQQQQ .TEMPOÔ 

Duração O 
o 0 . 

1:26--. o 0 ,, . 

00:57 -- 

i 
00228-Ofillxlliá¡lIl*ÔÀ‹IzO*lOJl XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXÍ 
00:00 . : 

~ 
: : 1 \ 

O 5 19. 15 20 25 aqulnndls 

Com a implantação de termostatos e temporizadores nas máquinas no ano de 
1997, e o treinamento oferecido aos ftmcionários, ressaltando a necessidade de se atender 

i uu ru
i as prescriçoes, a operacionalização tomou-se bem mais próxima do ideal, como pode ser 

observado no Quadro 5.
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Quadro 5 - Tempos de Lavação no dia 02/12/1997 

Duração dos Ciclos de Processamento de Roupas no SPR-HU 

o1z2õ. .. . _. z .- mz ~ . 

Duração O

O
J 

U. 

*_

.

A

,

O 
__ 

__

, 

uv 

*

, 

N 
._

o N 

__.;______________..______`..__._, 

OI 

o1z12 -- 9 

_ V 

, 
i 

_ 
.. A .¡;l¡fllI:¡nlnnpq;uI1¡l t ,WW 

°°¡57 * ~ 

0 ' 
` 

. . O . ¡RouPA suJA 
0¡43__ p 

. ¿ i_ 
_ 

ARouPAL|MPA 
. ._ 

, _ ._ .Q V °_. ×coBERToR 
mfi«Àfil@Aa¡g¡¡m§¡§¿§a4g§¡ 
00,14 _ ×.× ×1×z“×× xx ×"×.1× áz-× x-'Q '×_~× x~.xz×.×t 
00200 ' ' f f ' f 

Número de Maquinadas 

Com relação à forma de colocação das roupas nas centrífugas, até dezembro de 
1996 elas eram colocadas da mesma forma que saíam das máquinas lavadoras, totalmente 
emaranhadas umas nas outras. A partir de então, na ocasião de um treinamento dado aos 
funcionários, passaram a ser colocadas em forma de bolas, diminuindo consideravelmente 
a incidência de estragos nas peças. 

Os lençóis, em sua maioria, são secados e passados na calandra. Nos dias mais 
quentes, pôde-se observar a secagem destes em secadores. Segundo os funcionários, o 
motivo é o calor insuportável que a calandra emite nestes dias. 

Somente a partir do início do ano de 1997 algumas peças de roupa começaram a 
permanecer em repouso durante 24 horas. Até então não existia número suficiente de 
roupas para tal prática. Numa verificação realizada em novembro de 1997 nem todas as 
peças permaneciam em repouso, pois a adoção deste descanso está sendo implantado 
graduahnente. 

Recomendações: 

a) Que as planilhas de controle de processo fossem utilizadas para a avaliação e 
adequação do processo visando traçar planos de ação para a adoção de melhorias e/ou 
correções e não simplesmente relatórios a serem encaminhados para a direção do hospital. 

b) Manter o atendimento às prescrições das tarefas. 

c) Manter a nova forma de colocação das roupas nas centrífugas, em forma de 
bolas. 

d) Realizar manutenção corretiva imediata dos temporizadores e termostatos das 
máquinas, a fim de evitar que o processo seja comprometido.
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e) Corrigir os problemas de temperatura na área de calandragem, para que todos 
os lençóis possam ser passados na calandra, mesmo no período de verão. 

Í) Adquirir' balança digital para pesar os produtos. 

g) Realizar treinamentos periódicos para os funcionários, a fim de reafirmar a 
importância do cumprimento das prescrições. 

h) Implantar o descanso de roupas para todas as peças. 

i) Introduzir o rodízio de funções entre os funcionários. 

j) Exigir que as roupas sejam pesadas antes de serem colocadas nas lavadoras. 

7.3.5 Recursos Humanos 

Avaliação: 

0 Recrutamento e seleção: 
No recrutamento e seleção de funcionários para a lavanderia não é feita nenhuma 

exigência. Apenas o sexo vai determinar para qual setor será designado o funcionário. Os 
de sexo feminino vão para a área limpa seca, enquanto os do sexo masculino vão 
trabalhar na área contaminada ou área limpa molhada. O perfil traçado para a seleção é de 
que se enquadrem na modalidade de "Auxiliar Operacional de Serviços Diversos". 

Nem todos os funcionários têm o primeiro grau completo, e alguns não foram 
alfabetizados. 

0 Treinamento: 
Segundo os fimcionários e o chefe de seção, normalmente, os fiincionários não 

recebem nenhum tipo de treinamento quando admitidos, nem mesmo posteriormente. A 
conduta adotada é a de que o novo funcionário “aprenda” com os mais antigos. Com 
exceção dos funcionários que estão na lavanderia desde a sua criação, os demais tiveram 
seu primeiro curso em novembro de 1996. 

0 Controle de Saúde: 
Segundo os fimcionários e o chefe de seção, não é realizado nenhum exame 

médico para controle periódico. O único exame realizado ocorre durante o período de 
admissão. Na ocasião, mede-se a pressão e ausculta-se o coração, após uma breve 
entrevista. 

Em caso de acidentes graves na lavanderia, o funcionário dirige-se ao posto 
médico do próprio hospital. Não existe um acompanhamento médico confomie 
recomenda a NR-7.
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0 Vestimentas Profissionais e Equipamentos de Proteção: 
Até outubro de 1996 as vestimentas usadas pelos funcionários deste setor, eram as 

mesmas usadas pelos pacientes, pois a eles não era fomecido nenhum uniforme (Figura 
45). 

A partir daí passaram a usar um uniforme específico, cujo modelo e cor foram 
escolhidos pelos próprios funcionários. 

Os equipamentos de proteção individual - EPI que os funcionários do Setor 
normalmente utilizam são: luvas de borracha (na área suja), botas de borracha (na área 
suja e limpa molhada) e aventais impermeáveis (na área limpa molhada). Nem todos os 
funcionários deste último setor usam o avental, por achá-lo desconfortável e prejudicial 
ao rendimento no trabalho (Figura 46). 

Os funcionários das áreas contaminada e limpa molhada que não usam botas de 
borracha, usam sapatos dos mais variados tipos e materiais, tais como: chinelo de dedo, 
tênis, sandália e mesmo sapato social. Na área limpa os funcionários vestem propé, sobre 
a meia ou chinelo, durante o inverno e sem nenhum calçado por baixo durante o verão. 

Figura 45 - Uniforme usado pelos funcionários da área de dobragem 

Figura 46 - Uniforme usado pelos funcionários da área contaminada
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0 Saúde: 
Os funcionários do Setor de Processamento de Roupas do HU se queixam de 

vários problemas se saúde do tipo: 
- renite alérgica; dores lornbares; artrite; varizes; fadiga; encefalia; tontura; mal 

' 

estar; zumbido no ouvido, etc. 

Eles alegam que os indutores de tais problemas são as condições ambientais do 
setor de trabalho, onde ficam expostos a altas temperaturas, presença de felpas de algodão 
por toda a área, umidade e ruído excessivo, entre outros, durante longos períodos de 
tempo. 

0 Motivação e estimulação: 
Os funcionários da lavanderia do HU não recebem nenhuma estimulação para o 

trabalho e por isso não são motivados para exercer suas funções. Pelo contrário, a 
discriminação soírida mediante aos demais funcionários do hospital, os baixos salários 
recebidos, a falta de treinamentos, as condições precárias de seu ambiente de trabalho 
entre outros, os tornam desestimulados para o traballio. 

Recomendações: 

a) Possibilitar a participação dos fiincionários do setor em cursos e eventos 
relativos à área de atuação. 

b) Possibilitar a visita dos funcionários a outras lavanderias hospitalares para a 
troca de experiências.

ç 

c) Adotar o uso de EPIs adequados às atividades dos funcionários da área 
contaminada (máscaras, gorro, luvas de aço e borracha, aventais de manga longa, calça 
comprida e botas), e da área de centrifugação (protetor auricular, aventais e botas 
impermeáveis). 

7.3.6 Os aspectos organizacionais 

Avaliação: 

Quase todos os dias são encontrados materiais cirúrgicos, de enfermagem e lixo 
hospitalar em meio às roupas a serem higienizadas. ' 

Em levantamento realizado no período de Dezembro de 1996 a Março de 1997 
foram encontrados:

P 

- ll pinças provenientes da UTI, Centro Cirúrgico, Emergência, Ambulatório de 
Ginecologia, Centro de Pequenas Cirurgias e Centro Obstétrico. 

- 10 agulhas provenientes do Centro Cirúrgico, Centro de Esterilização e Área 
Ambulatorial
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- 4 bisturis provenientes do Centro Cirúrgico, Centro de Pequenas Cirurgias e 
Centro Obstétrico. 

- 2 tesouras provenientes do Centro de Neonatologia e Centro Obstétrico. 
- 3 escarredeiras provenientes da UTI e da Masculina H. 
- 1 bolsa de sangue proveniente do Centro Cirúrgico. 

Em média, são encontrados 8 quilos de lixo hospitalar diariamente junto às roupas. 
Os mais comuns são: frascos de remédios, curativos, esparadrapos, chumaços de algodão, 
papel higiênico, bolsas de sangue, etc. 

A chefia da lavanderia diz ter certa dificuldade para conseguir investimentos a 
serem empregados na lavanderia, devido à carência de recursos do próprio hospital e dos 
entraves burocráticos do serviço público. 

Recomendação: 

0 Sensibilizar a administração do hospital para realizar um trabalho de 
conscientização dos funcionários responsáveis pela coleta e troca de roupas nos leitos e 
unidades, a firn de eliminar ou, pelo menos, diminuir a incidência de materiais cirúrgicos, 
utensílios e lixo hospitalar junto às roupas sujas. 

7.3.7 A forma de utilização das roupas pelos clientes 

Avaliação:
V 

Dentre as roupas que são recolhidas nos andares para serem higienizadas, é 
comum a presença de: 

- peças cortadas com tesoura (ex: calça comprida cortada ao meio);
V 

- peças com sujidades não coerentes à sua finalidade (ex: toalhas de banho com 
graxa de sapato ou sujas de alimento); 

- lençóis com as mesmas dobraduras de quando limpa, com sujidade apenas na 
parte superior; 

- materiais cortantes junto às roupas (ex: bisturis e tesoura) 

Durante a visita aos andares pôde-se observar: 
- pacientes utilizando roupas a ele não destinadas; 
- roupas jogadas no chão, nas áreas de expurgo; 
- rouparias desarrumadas, com roupas amontoadas, etc. 

Recomendação: 

0 É necessário que seja feita uma campanha educativa quanto a necessidade da 
utilização das roupas de forma adequada, sem desperdício. O público alvo deverá ser 
todos os usuários: pacientes, médicos, enfermeiros, estagiários, residentes entre outros.
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Poderiam ser utilizadas cartilhas ilustradas, como forma didática de transmissão das 
informações. 

0 Encaminhar as peças, identificadas como utilizadas de forma indevida, às 
respectivas chefias das unidades em que foram encontradas para que sejam tomadas 
providências no sentido de reprimir tal prática, quando ocorrida. 

7.3.8 Discussão dos Resultados 

Através do modelo utilizado foi possível identificar vários pontos críticos no Setor 
de Processamento de Roupas do Hospital Universitário da UFSC, que podem estar 
prejudicando a qualidade da roupa hospitalar, tais como: 

- área insuficiente para o volume de roupas processadas; 
- despreparo técnico dos fimcionários; 
- estado precário de conservação dos maquinários; 
- ambiente com grau de insalubridade máxima; 
- saúde dos funcionários comprometida; 
- mobiliário inadequado; 
- ambiente fisico altamente insalubre, etc. 

Todos estes fatores indicados têm um custo muito alto tanto para o hospital quanto 
para a sociedade que o mantém. 

Por causa disso, a lavanderia dÓ`HU requer maior atenção, pois pequenas ações de 
melhoria podem ter grandes repercussões positivas. Foi o que pôde ser confirmado com a 
realização deste traballio, onde algumas ações corretivas foram recomendadas e adotadas 
com sucesso. Dentre elas podem ser citadas as seguintes:

u 

Al) O treinamento oferecido em novembro de 1996 apresentou aos funcionários:
' 

- uma forma mais adequada de processar das roupas; 
- cuidados necessários com a saúde frente aos riscos fisicos, biológicos, 

químicos, ergonôrnicos e de acidentes; 
- cuidados com o ambiente de trabalho; 
- cuidados com a saúde, etc. 

2) A implementação dos temporizadores nas máquinas possibilitou uma melhoria 
no processamento das roupas, além de ter facilitado o controle dos tempos que o 
funcionário tem que controlar para que o processo seja realizado da fomia recomendada. 

3) A mudança na forma de operar as centrífugas veio diminuir o desgaste das 
roupas, bem como o numero de remendos nas extremidades das peças. 

Enfim, as pequenas ações adotadas no sistema veio melhora-lo e 
consequentemente, a qualidade da roupa foi influenciada positivamente. Isto veio 
confirmar as hipóteses levantadas e validar o modelo proposto.
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Capítulo 8 

| 
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I 

8.1 Conclusões 

No país, há uma situação caótica do sistema de saúde face à ausência de recursos 
govemamentais suficientes, o que tem provocado o agravamento das condições de 
trabalho dos profissionais do setor hospitalar. É grande o desafio de encontrar soluções 
para reverter este quadro, especialmente nos estabelecimentos que atendem pelo SUS e 
têm em seus recursos a maior parcela de sua sobrevivência. 

Através do estudo aqui apresentado, foi possível identificar os principais fatores 
que determinam a qualidade de uma lavandeira hospitalar que certamente influenciam a 
qualidade da roupa higienizada naquele local. São eles: 

- o ambiente fisico (condições ambientais: térmicas, lumínicas e acústicas; 
condições de segurança, higiene e organização espacial: localização, espaço, e 
layout); 

- os produtos ou insumos (detergente, amaciante, acidulante, pasta umectante, 
alvejante e água); 

- os maquinários (lavadoras, calandra, centrífuga e secador) e mobiliários 
(mesas e armários); 

- o processo (triagem, lavagem, centrifugagem, secagem, dobragem e 
armazenagem e distribuição); 

- os recursos humanos (qualificação, dominio do processo e saúde); 
- os aspectos organizacionais; 
- a forma de utilização das roupas pelos clientes. 

A partir destes fatores, o modelo de avaliação de lavanderias hospitalares, aqui 
proposto, foi construído e testado no Setor de Processamento de Roupas do Hospital 
Universitário da UFSC, quando pôde-se perceber que, todos estes fatores interagem entre 
si, interferindo uns nos outros. 

Os fatores identificados como principais responsáveis pela determinação da 
qualidade de uma lavandeira hospitalar se mostraram coerentes e correlacionados entre si 
(0 ambiente fisico, os produtos ou insumos, os maquinários, o processo, os recursos 
humanos, os aspectos organizacionais e a forma de utilização das roupas pelos clientes). 

O modelo de avaliação de lavanderias hospitalares proposto se mostrou confiável, 
ao ser testado no Setor de Processamento de Roupas do Hospital Universitário da UFSC. 

A metodologia de avaliação se mostrou eficiente, ao possibilitar a identificação 
dos pontos críticos do setor e fazer recomendações para sua correção ou controle. 

Uma vez que o modelo proposto exige uma avaliação dos níveis de iluminação, 
ruído e temperatura, mediante a realização de medições utilizando equipamentos
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apropriados, recomenda-se que tais procedimentos sejam realizados por profissíonais 
capacitados para tal ou mesmo pela equipe de profissionais do Setor de Engenharia de 
Segurança e Medicina no Trabalho (SESMT) do próprio hospital, ou da instituição ao 
qual o hospital está inserido, como é o caso dos hospitais universitários. Estes 
profissionais têm conhecimento das técnicas de medição uma vez que utilizam tais 
aparelhagens normalmente em seu trabalho. 

As demais avaliações que o modelo apresenta deverão ser realizadas por 
profissionais que tenham conhecimento específico na área de administração de 
lavanderias. 

8.2 Recomendações para Trabalhos Futuros 

A partir deste trabalho, espera-se que vários outros sejam realizados como forma 
de validar as idéias aqui apresentadas, seja para aperfeiçoa-las, consolidá-las, ou mesmo, 
rejeitá-las. 

Como o apoio e contribuição de profissionais, com as mais variadas formações 
básicas, possibilitou a realização deste trabalho, espera-se que ele também possa auxiliar 
vários profissionais, fortalecendo a idéia de que é importante a interdisciplinaridade para 
se chegar a resultados satisfatórios. 

i Um trabalho de suma importância, que poderia ser feito, é realizar uma análise de 
custos da produção de roupas higienizadas, em serviços de processamentos de roupas 
hospitalares, considerando todos os fatores aqui apontados. 

Outro trabalho a ser realizado é o desenvolvimento de uma metodologia de análise 
da qualidade de roupas hospitalares, que considere os aspectos de composição, aparência, 
durabilidade, nível bacteriológico e adequação às suas funções . 

O estudo da irnportância de um programa de treinamento bem estruturado e urna 
política de motivação e/ou estimulação para trabalhadores de lavanderia é um tema a ser 
abordado, visto a sua importância para o bom funcionamento de uma Lavanderia 
Hospitalar num mercado onde existe uma carência de profissionais com formação e 
conhecimento específico de processos de higienização de roupas hospitalares.
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Anexo 1 

Levantamento das Condiçoes Térmicas 
Data das medições: 11/04/97 
Horário: 13 às 17 horas 
Descrição das condições climáticas: Amanheceu nublado e pemaaneceu assim ao longo de 
todo o dia. No horário das 12:05h a temperatura de bulbo seco era 27,6 °C e de bulbo 
úmido 20° C na sombra, do lado externo do Hospital Universitário. 

Foram definidos três pontos, considerados críticos do ponto de vista subjetivo dos 
trabalhadores da lavanderia, onde os mesmos realizam suas atividades. Além destes foi 
definido um quarto ponto na área de descanso. Sendo portanto: 

Ponto 1 - Próximo a centrífuga que fica ao lado do secador 
Ponto 2 - Na frente da calandra, próximo ao seu termostato 
Ponto 3 - Na frente do secador próximo à mesa de dobragem 
Ponto 4 - Área de lanche

' 

Seguindo as recomendações da norma ISO 7726 - 1985 (Thermal Environments - 

Instruments and Methods for Measuring Physical Quantítíes) foram realizadas as 
seguintes medições: 

- Temperatura de Globo utilizando um termômetro de globo; 
- Temperatura de Bulbo Seco, 

A

` 

- Temperatura de Bulbo Úmido não Ventilado e 
- Temperatura de Bulbo Úmido Ventilado utilizando um psicrômetro giratório; 
-' Temperatura Superficial utilizando um termômetro de ação instantânea,e 
- Velocidade do Ar utilizando um terrnoanemômetro. 

Em cada ponto foram registradas, quatro leituras de cada um dos parâmetros. Tais 
medições foram realizadas, no períododa tarde do dia 11/04/97, em intervalos de uma 
hora nos seguintes horários: 

Ponto 2 e 3: às 13:00; 14:00; 15:00 e 16:00. 
Ponto 1 e 4: às 13:30; 14:30; 15:30 1 16:30. 

Equipamentos Utilizados para as Mediçoes 

- Termômetro de Ação Instantânea (1 un) 
Marca: IOP 
Modelo: THERM 40 
Variação de -40 a 700° C 

- ~m (11111) 
Marca: ALNOR 
Modelo: 8565

1



Anexo l 

- ~ (1 1111) 
Marca: IOP 
Modelo: SP-02 
Variação: -10 a 60° C ( 1- 0.2) 

- Termômetro para Globo com Proteção Metálica (2 im) 
Variação: -10 a l50° C ( 1- 0.2) _ 

De acordo com o anexo B e C da norma ISO 7726, foram calculadas, temperatura 
radiante média e temperatura radiante assimétrica, respectivamente. 

Partindo das descrições dos tipos de atividades desempenhadas pelos funcionários nas 
áreas relativas aos pontos de medição, bem como os tipos de vestimenta por eles 
utilizados, foram relacionados os valores de Índice de Isolamento Térmico da Roupa (clo) 
e Índice de Atividade Metabólica Equivalentes. 

Determinação do Índice de Isolamento Térmico da Roupa 

O indice de isolamento térmico da roupa foi determinado de acordo com a ISO 7730- 
1984, considerando os valores de isolamento individual do vestuário (ICM) da Tabela 8 
da ASHRAE, 1993. 

Ícr 
= 0,32 2 Ia 

' -/'- 
. 

/' 1;/ 
' 

“- /4./~ 

" m_- 'A1 
._ 

Figum 1 - Vestuário dos funcionários Figura 2 - Vestuário dos funcionários 
nos pontos l e 4 nos pontos 2, 3 e 4

2
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Ponto(s) Descrição do Vestuário dos 
Funcionários IcIu,i 

Índice de Isolamento 
Térmico da Roupa 

(clo) 

Ponto 1 área de 
centrifugação, e 
Ponto 4: área de 
lanche 
(Figura 1) 

Calçado: 
Botas de borracha cano médio. 0.1 

Blusa: 
blusa de cretone, 100% algodão, na cor 
azul claro, sem manga, sem abertura na 
frente, com decote V, na altura do quadril. 

0.08 

Calça: 
Calça de mesmo tecido na cor da blusa. 0.15 

0.271 

Ponto 2: área de 
calandragem; 
Ponto 3: área de 
dobragem; e 
Ponto 4: área de 
lanche. 
(Figura 2) 

Calçado: 
Chinelos de dedo com solado de borracha, 
couro ou misto. 

0.02 

Blusa: 
blusa de cretone, 100% algodão, na cor 
azul claro, sem manga, sem abertura na 
frente, com decote V, na aluna do quadril. 

0.08 

Bermuda: 
Bermuda de mesmo tecido e cor da blusa, 
na altura do joelho. 0.08 

0.148 

Taxa Metabólica 

De acordo com a ISO 7730-1984, Anexo B - Tabela 2, os valores correspondentes às 
taxas metabólicas dos funcionários da lavanderia do HU que trabalham nos pontos 
escolhidos são: 

' Metabolismo 
Atividade Taxa metabólica (wlmz) 

165 -\ - Centrífuga Atividade média
N - Calandra Atividade em pé 116
W - Secador Atividade em pé 116 

-À 

Ponto 

- Lanche Relaxado em pé 

Temperatura Radiante Média 

Seguindo as recomendações da ISO 7726, Anexo B, calculou-se a Temperatura Radiante 
Média, a partir da verificação do coeficiente de troca térrnica. Constatou-se que se tratava 
de convecção forçada em todos os pontos. As expressões matemáticas utilizadas para este 
desenvolvimento estão abaixo relacionadas. 

Coeficiente de Troca Térmica; 

- forçada: 
Varo,ó 

hcg = 6,3 -É-(LT

3
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Temperatura Radiante Média: 

- convecção forçada: 

1f=[(1zg+273)4 +2,s X 1o*×v°›6 (tg-t,)] “-273 

Temperatura Operativa 

Para o cálculo da Temperatura Operativa utilizou-se a equação abaixo, após definida a 
constante A em função da velocidade do ar (ISO 7730, 1984). 

T0=A.ta+(l-A).t,m 

Kva* 
<ogi* Ioaaofi 

I 

aóaroãf
l 

VAz; os oõ N07 

Umidade Relativa 

A Umidade Relativa foi determinada através da associação das Temperaturas de Bulbo Umido e Bulbo Seco utilizando a carta psicrométrica da ISO 7726-1985. 

Cálculo de PMV e PPD ' 

A partir dos valores de Temperatura de Globo, Temperatura de Bulbo Seco (Temperatura 
do Ar), Umidade Relativa do Ar, Temperatura Radiante Média, Velocidade do Ar, 
Atividade Metabólica e Índice de Isolamento Térmico da Roupa, determinou-se os 
índices de PMV (Predicted Mean Vote) e PPD (Predicted Percentage of Dissatisfied), 
utilizando o sofiware Analisis 1.5, desenvolvido no Laboratório de Meios Porosos e 
Propriedades Termofisicas de Materiais do Departamento de Engenharia Mecânica da 
UFSC. 

Para os pontos onde o valor de PMV não estava dentro dos limites da escala de sensação 
térmica especificada no item 3 da ISO 7730-1984, foi calculado o IBUTG de acordo com 
a NR-15 anexo 3.

4
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Anexo 1 

indice de Buiba úmida - rermômetm de e|‹›b‹› (lauro) 

Para os pontos de medição 1, 2 e 3 não foi possível detenninar o Índice de PMV, por se 
tratar de uma condição de stress ténníco. Por este motivo fez-se o cálculo do IBUTG, de 
acordo com a NR-15 Atividades e Operações lnsalubres, Anexo 3 Limites de Tolerância 
para Exposição ao Calor, quadro 1 e quadro 2 . 

IBUTG 

com descanso no 
Regime de Trabalho Intennitente 

próprio local de Tipo de Atividade 
trabalho (por hora) Leve Moderada Pesada 

ç 

Trabalho contínuo 
' 

até 30,0 até 26,7 até 25,0 
45 minutos trabalho 
715 minutos descanso 

30,1 a 
30,6 

6,8 a 
28,0 

25,1 a 
25,9 

730 minutos trabalho 
30 minutos descanso 

30,7 a 
31,4 

28,1 a 
29,4 

26,0 a 
27,9 

15 minutos trabalho 
45 minutos descanso 

31,5 a 
32,2 

29,5 a 
31,1 

28,0 a 
25,1 

controle 

Não e pennitido o trabalho, sem a l 

adoção de medidas adequadas de acima de 32,2 acima de 31,1 acima de 30,0 

Quadro 1 da NR-15, Anexo 3. 

TAXA DE METABOLISMO POR TIPO DE ATIVIDADE 

Sentado em Repouso 
Tipo de Atividade ' Kcallh 

100 
TRABALHO LEVE 
(ex.: datilografia) 

(ex.: dirigir) 

braços . _ 

Sentado, movimentos moderados com braços e troncos 

Sentado, movimentos moderados com braços e pemas 

De pé, trabalho leve, em máquina ou bancada, principalmente com os 

125 

150 

150 

A movimentação 

TRABALHO MODERADO 
Sentado, movimentos vigorosos com braços e pemas 
De pé, trabalho leve em máquina ou bancada, com alguma movimentação 
De pé, trabalho moderado em máquina ou bancada, com alguma 

1 80 
220 
300 

Trabalho fatigante - 

TRABALHO PESADO 
Trabalho intemwitente de levantar, empurrar ou arrastar pesos 
(ex.: remoção com pá) 

440 

550 

Uma vez que a lavanderia do HU é um ambiente intemo sem carga solar calculou-se o 

Quadro 3 da NR-15, Anexo 3 

IBUTG a partir da seguinte equação: 

IBUTG = 0,7 tim + 0,3 tg



Resultados Obtidos: 

Anexo 1 

_Posiçao Horário Tglobo T bun Carga Solar IBUTG __ 
1 13:30 31,80 22,80 não 25,50

7 

7 

1 14:30 32,20 23,80 não 26,32 
-L 15:30 32,80 25,00 não 27,34 
-L 16:30 33,80 24,40 não 27,22
N 13:00 37,00 25,40 não 28,88 
N) 37,20 25,80 não 29,22 14:00 

1 15:00N 36,20 27,80 não 30,32 
7 

16:00N 38,20 26,20 não 29,80 
00 13:00 34,80 25,00 não 27,94 
09 14:00 35,40 25,80 não 28,68 
09 15:00 36,00 25,60 não 28,72 
09 16:00 35,20 24,20 não 27,50 
-h 13:30 29,20 22,20 não 24,30 
-b 14:30 29,60 23,20 não 25,12 

hà 
15:30 30,60 23,80 não 
16:30 30,40 23,00 não 

25,84 
25,22 

Temperatura Radiante Assimétrica 

Foi escolhido o ponto 2 para realizar o cálculo da Temperatura Radiante Plana, por ser ele 
o mais desfavorável, quanto ao conforto térmico, no Setor de Processamento de Roupas 
do HU. 

Para o cálculo da Temperatura Radiante Assimétrica, determinou-se em primeira 
instância, os fatores de forma, levando em conta a posição relativa de um pequeno plano 
em relação às superficies ao seu redor, através das seguintes equações: 

1 1 Y _ 1 F _ =- tan* - tan*
J M JÁ Y ¬/X2+Y2 4/X2+Y2 

Fórmula analítica para o cálculo do fator de forma no caso de um 
pequeno elemento plano perpendicular a superfície retangular. 

,zz1¿›‹,,,1›f, Yrrwfi M 2ff ¬/1+X2 ,/1+X2 4/1+Y2 ¬/1+Y2 

Fónnula analítica para o cálculo do fator de forma no caso de um 
pequeno elemento plano paralelo a superfície retangular.
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Anexo l 

Com os fatores de forma, calculou-se as Temperaturas Radiantes Planas pela equação: 

T,,;*=[(T,+273)4.F,,_, + (T2 +273)'*.F,,_2+ +(TN+273)'*.F,,_N] -273 

onde: 
Tp, é a temperatura radiante plana, em °C 
TN é a temperatura superficial das superficies N, em °C 
F¡,_N é o fator de forma em relação à superficie N. 

Finalmente, determinou-se as Temperaturas Radiantes Assimétricas pela equação abaixo 

onde: 

Atpr : TprN ' Tpr N+l 

Atp, é a Temperatura Radiante Assimétrica em °C 

Resultados: 

Hora T teto 
| 
T piso 

31,00 33,00 27,70 33,20 27,20 
14:20 31,50 33,70 28,70 33,40 27,80 
15:20 32,70 31,80 34,80 29,00 33,70 27,80

I 

13:20 

16:20 31,70 31,10

i 

I 

22:13

l 32,70 

Tparede1 
l 
Tparede2 

| 
Tparede3 

| 

Tparede4 

29,30 33,20 

Temperatura Radiante Plana 
‹°¢› 

Temperatura Radiante 
Aâsimétrica ‹ °c ) 

1 - 33,63 
3-33,11 0,52 

2 - 33,27 
4 - 33,21 0,06 

5 - 33,00 
6 - 32.90 0,10 

27,50 

Cálculo das Incerteza das Variáveis 

As incertezas das variáveis foram calculadas com o objetivo de apurar o peso individual 
de cada variável na determinação do PMV e PPD. 
Para o cálculo da incerteza das variáveis foi escolhido o ponto 4 área de lanche, uma vez 
que este foi o únic 
lidos às 15:30h. 

Tg1‹›1×› 

Tbs 
Tbu 
Var 
Tm 
CLO
M 

= 30,60i 0,5 °C 
= 30,00 i 0,2 °C 
= 23,80i 0,5 °C 

= 0,271 i 20% deste valor 
60: 02 C 

= 0,62: |o,o2+o,o7 v,,|m/S 
31, ,

° 

=70i5W/mze UR =60%i 5%* 

` o ponto possível de determinar o PMV. Foram utilizados os valores



Anexo 1 

A variação da UR é função da variação da TBS (aumentando) e TBU (diminuindo), na 
mesma combinação e após, invertendo esta ordem de crescimento e diminuição. 

Com os valores das variáveis acima (sem as variações), foi determinado um PMV = 1,2 e 
um PPD = 35,8 % . 

CLO = 0,325 
CLO = 0,217 

M = 75 W/mz 
M = 65 W/mz 

Tb, = 30,2 °C 
Tb; = 29,8 °C 

UR=65% 
UR=55% 
Va, = 0,68 m/S 
Va, = 0,56 m/S 

Tm, = 31,3 °c 
T,,,,= 31,4 °c 

Pior Situag' o: 

cLo = 0,325 
M = 75 w/mz 

Melhor Situagoz 

c|_o = 0,217 
M = 35 W/mz 

PMV= 1,3 
PMV= 1,0 
PMV=1,3 
PMV=1,1 

PMV=1,2 
PMV=1,1 

PMV=1,2 
PMV=1,1 

PMV=1,1 
PMV=1,2 

PMV=1,2 
PMV=1,1 

Tb, = 30,2 °c 
Tm, = 31,3 °c 

Tb, = 29,3 °c 
Tm, = 31,4 °c 

PPD = 41,2 % 
PPD = 30,3 % 
PPD = 40,8 % 
PPD = 30,7 % 
PPD = 39,4 % 
PPD = 32,3 % 
PPD = 38,1 % 
PPD = 33,5 % 
PPD = 34,0 % 
PPD = 37,8 % 
PPD = 37,3 % 
PPD = 34,3 % 

_Va, = 0,56 m/S 
UR = 65 % 

Var = 0,68 m/S 
UR = 55 % 

Variação 
percentual 

PMV= i 12,5 % 
PPD = i 15,2 %

, 

PMV = i 8,33 °/o ` 

PPD = :t 14,1 % 
PMV= i4,17 % 
PPD = i 9,92 % 1 

PMV=i4,17 °/a 
PPD = i 6,42 % * 

PMV=i4,17 % 
* PPD = i 5,31 % 
PMV=:-4,17% 
tPPD= i419% 

PMV = 1,5 
PPD = 54,7 

PMV = 0,7 
PPD = 16,6 

Por ter sido identificado stress térmico nos pontos da Centrífuga, Calandra e Secadora, a 
realização de uma simulação em um dos pontos para averiguar qual seria a temperatura 
recomendada para se atingir um determinado índice de conforto PMV. 

Para a realização desta simulação, os valores de Velocidade do Ar, Taxa Metabólica e 
CLO foram fixados, e as temperaturas (Tglobo, TB5, TBU) variadas nas mesmas proporções 
(considerando variações lineares e aproximadamente iguais). 

Foi escolhido, para a simulação, o ponto 2 (calandra) no horário das 15:00 h, e encontrou 
os seguintes resultados: 

Z if V 

Decréscimo de PMV PPD 
Temperatura 1 1 

7 _ g 
2,0 74 % 

11 1,0 

l 
W 30 % A 

16 
P A 

0,0 5 %

9



E 

gššg 

8 

_äãtoOO

M 

\ 

mama 

gv 

áfiz

_ 

>H 

Oxgã 

Imšã

E 

_

_ 

_ 

E 
< 
882 

gv 

omâggm 

8 

gcãwoä 

noiš 

gãm 

oëša 

2% 

Ogë 

mwgm 

ea 

äzâãâ 

guga 

gv 

Bog: 

29 

mggšm 

mago 

mogöãag 

m§__E< 

g 

mã%ãâO 

mggšw 

mãgo 

2ë2>E$n_2 

O 

_W___82_O_¿

š 

QBÊED 

Ogãgãm 

Oëüããüäëã 

OmmO_&õ

g 

âgwã_Oa 

Ošsãw 

gv 

âEEO__ 

Oããã 

053 

EU 

Ofiãfiš 

šõw 

EO 

MOOÊÉG 

WOÊVOE 

:O 

mgmâeg 

Aëgšwâw 

wmflE&O€fl 

müwmmühm 

DO 

Ozëwnš 

g 

0É§šg9_^_ 

gšumüšgm 

gzâgä 

ÊEE 

gv 

Omnšâç; 

mO=gm_ 

m20%> 

SEU 

ãgvfigš 

OmgEE__= 

%_§>š_VOa 

Bv 

OEMÊ 

BOHÊOQ 

gšêâ 

ago 

Omi 

mãO_š£g 

âg_u2š_m 

gama

g 

ãëwmçm 

gwšm 

mãzâz 

WBEWNEOW 

OMC 

mflgêäm 

DO 

mggggë 

mSãE_Ê£ 

Om&2Oa 

E8 

OU 

8 

ë_â_ 

Omâ 

mOEwON8Oä 

âO>wZ 

m3ãNm_§ 

wügâäm 

Oüsdwüvfiim 

Ogwa 

OÊ&_c<

E 

ag 
0 

mãggã 

:Egg 

Utâmšš

O 

8ãESã>3 

8:25 

gmâ 

ogotm 

mëwëwm 

mñšã 

mgâLã> 

2:; 

gãâ 

šã 

wÊHG_U< 

HQ 

moUwE 

_sN< 

mOUš©ZOUMH 

mOUwE 

m0 

O_2_Ê_< 

U_UQ_Oä 

wOUwa 

wgšgo 

mama 

âuãm 

ga; 

EO

E 

:M2 

O£oEö> 

m 

geo 

Q 
geo 

M 
geo 

\ 

N 
geo 

2:3/ 

_ 

geo 

8Hã_ëOñ_8:Oo 

W200 

mg 

OmgN_CO___än_ 

N
Q 

_WN9_3_~z 

gw 
N 
E8 

O_o__Og

8

ñ 

8fl5_õ 

E0 

2gO_Og_ão 

000 

N 
OKDÊ 

Em 

2g_2____n_ 

8” 

°mu8_v__Wg_u



Anexo 3 

Levantamento das Condições Lumínicas 
Data das medições: 16/05/1997 
Horário: 14:00 às 17:00 horas 
Condições climáticas: Arnanheceu com céu claro e permaneceu assim durante todo o dia. 

As áreas escolhidas para efetuar as medições de iluminação foram em função das 
necessidades lumínicas requeridas pelos funcionários da lavanderia do HU, para 
desempenharem suas tarefas de maneira adequada e eficiente. 

As áreas em questão foram mapeadas utilizando o critério de grade. As medidas foram 
feitas em cada um dos 223 pontos, obedecendo à altura de aproximadamente 0,80 m 
(altura aproximada dos planos de trabalho), utilizando o luxímetro abaixo especificado. 
Tomou-se o cuidado de evitar sombras indesejáveis, afim de que as medidas fossem o 
mais próximo dos níveis efetivos de iluminação, conforme recomendações da NB-57 - 

Iluminância de Interiores. 

Equipamentos utilizados para as medições 
- Medidor de Croma (1 un) 
Marca: Minolta 
Modelo: xy - D 
Variação: 1 lux 

Foram ident-ificadas, as atividades e sub atividades inerentes ao trabalho desenvolvido na 
lavanderia para a avaliação de seu conforto luminico (Figura 4). 

@° Triagem de roupas sujas
_ 

êzë 

ATIVIDADES @= Lavação 
OPERACIONAIS 

. 

er Centrifugação 
@= Dobragem 
@= Estocagem ' 

W _ ,_ 
@=Triagem de roupas lavadas 

SUB ATIVIDADES @=Triagem de roupas secas 
OPERACIONAIS @=Operação de máquinas 

@=Registros manuscritos 
g __ _ 

SUB ATIVIDADES 
VISUAIS E 

NECESSIDADES DE 
INFORMAÇÕES 

@=OIhar roupas 
@°Dosagem de produtos químicos 
@”ControIe das condições operacionais dos equipamentos 

(temperatura, nível de água, temporizador, peso, etc.) 
@='Perceber_,gestos, faces, anotações W Z Z _ ,__ Í 

Figura 3 - Rol de Atividades 

As referidas atividades foram detalhadas quanto ao seu grau de complexidade (Figura 4). 
Os níveis de atividades também foram identificados (Figura 3), revelando com mais 
eficiência os atributos da luz e do fazer. Enquanto o atividade com máquina significa 
lavação, centrifugação calandragem e secagem, outras atividades diz respeito a áreas de 
triagem, passagem, dobragem e armazenagem.
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Anexo 3 

Efetuadas as medições, compilados os dados, com o uso de cor para definição dos níveis 
de iluminação existentes no campo de trabalho e atribuindo critério de cor clara para 
maior e cor escura para menor nível de iltuninação, numa escala gradual para níveis 
intermediários, identificou-se os níveis de iluminação nos ambientes. 

Os diferentes níveis de iluminação se definiram numa visão geral e mais clara, onde se 
pôde observar os pontos máximos e mínimos com o auxflio dos níveis de iluminação 
indicados (figura 6). 

Determinaçao da iluminaçao a ser considerada como parâmetro 
de avaliação 

De acordo com o item 5.3.28 - Hospitais da NB-57, foi definido o índice de iluminância 
adequado a ser adotado de acordo com as características da tarefa e do observador do 
local de trabalho em estudo. 

Foi adotado a seguinte definição do índice de iluminância: 

Características 
da tarefa e do PESO 
observador -1 

ã 
Idade 40 a 55 anos Acima de 

55 anos 

Velocidade de Precisão Sem importância Crítica 

Refletância do fundo do 
fundo da tarefa Superior a 70 % 30 a 70 % 

Adotando as recomendações chegou-se ao peso 0 (zero) para o qual a norma recomenda 
utilizar os valores do meio, no caso em questão 200 lux.
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