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Resumo 
 

Os últimos dados apresentados pela Agência Nacional de Saúde mostram um aumento de 
5,8% nos usuários do sistema único de saúde (SUS). No ano de 2018, devido ao alto nível 
de atendimento, houve um aumento na taxa de infecções hospitalares. Para tanto, o 
processo de higienização é essencial para prevenção das infecções hospitalares. Neste 
contexto com o objetivo de  propor, de forma participativa, melhorias para o sistema 
hospitalar com foco no processo de higienização, foi realizada uma pesquisa-ação em um 
Hospital Universitário de Curitiba, que atende exclusivamente SUS. Para tanto, foram 
aplicadas ferramentas da ergonomia e do Lean Healthcare. Nos resultados foi possível 
identificar que existem riscos ergonômicos relacionados a fatores biomecânicos, 
organizacionais e de estrutura; aumentando a fadiga e chances de desenvolvimento de 
LER/DORT nos funcionários. Tais problemas impactam no tempo e na qualidade da 
limpeza, e portanto, com o tempo de liberação de um ambiente infectado, ou ainda 
corroborando para casos de infecções hospitalares. As soluções propostas envolveram a 
adequação do posto de trabalho, ajuste na organização do trabalho e a implementação de 
métodos que auxiliam na comunicação. Ressalta-se que, as melhorias propostas 
contribuem financeiramente para o hospital, tanto em eficiência de processo quanto na 
melhora das condições de trabalho e saúde das colaboradoras da higienização. Por fim, 
com este estudo foi possível propor melhorias com base na ergonomia e no Lean 
Healthcare, diminuindo desperdícios existentes nos processos assim como os 
desperdícios relacionados aos aspectos humanos. 

 
Palavras chave: Ergonomia Participativa. Lean Healthcare. Hospitais. Macroergonomia 
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1. INTRODUÇÃO  
 
Os últimos dados oficiais apresentados pela Agência Nacional de Saúde (ANS), 

referente ao ano de 2019, apontam que a população beneficiária de planos de saúde 
corresponde a 22,4% da população, e este número diminuiu 5,8% nos últimos 3 anos, 
inchando ainda mais o SUS (Sistema Único de Saúde) (Brasil, 2019). 

Por outro lado, os investimentos realizados nesta área ficam aquém do necessário. 
Segundo a Câmara dos Deputados (2018), os investimentos no setor no ano de 2019 teve 
um aumento orçamentário de 0,89% em relação ao ano anterior. Nesse contexto, verifica-
se que a área da saúde pública no Brasil demanda por processos mais eficientes a fim de 
suprir o aumento da demanda mesmo sem investimentos maiores. 

Dentre as diversas ferramentas, filosofias e metodologias de melhoria, o Lean se destaca 
como uma filosofia que pode ser aplicada em diversas áreas com o objetivo de reduzir 
desperdícios e melhorar a eficiência do sistema. Com base nessa filosofia, Womack e 
Jones (1996) aprofundaram seus conhecimentos na filosofia Lean e descrevem o Lean 
Thinking como uma estratégia de gestão de processos em áreas industriais e não 
industriais sendo uma forma universal de melhoria de sistemas. 

De acordo com Womack (1990), “o Lean altera o modo como as pessoas trabalham, mas 
nem sempre na forma como imaginamos, podendo os trabalhadores considerarem o 
trabalho bem mais estimulante, porém, ao mesmo tempo achar suas tarefas mais 
estressantes”. Isso ocorre porque a filosofia Lean não contempla por completo a visão dos 
Fatores Humanos aplicados aos trabalhadores envolvidos no processo. 

De acordo com Iida (1997), o estado de estresse prolongado passa a influenciar no 
desempenho do trabalho, reduzindo a produtividade e a qualidade, podendo também 
aumentar os riscos de acidentes, absenteísmos e a rotatividade de trabalhadores. Neste 
contexto, os Fatores Humanos que incorporam o ambiente, posto de trabalho, organização 
do trabalho e o conteúdo do trabalho, trazem uma visão global do processo e do indivíduo 
a fim de otimizar o sistema de trabalho como um todo (Guimarães, 2002). 

A ergonomia é a ciência que estuda tais fatores e, de acordo com Chrusciak et al. (2019), 
a definição mais aceita por pesquisadores atualmente sobre ergonomia é a definição da 
IEA (International Ergonomics Association) que diz: “é a disciplina científica relacionada 
com a compreensão das interações entre humanos e outros elementos de um sistema, e a 
profissão que aplica teoria, princípios, dados e métodos para projetar a fim de otimizar o 
bem-estar humano” (IEA, 2000).  

Uma abordagem da ergonomia é o enfoque participativo, que propõe a participação dos 
trabalhadores em todos os momentos do estudo. Segundo Nagamachi (1996), “se as 
pessoas na organização participam da tomada de decisões elas são capazes de 
experienciar a utilização de suas habilidades e julgamento”. Como resultado, esse tipo de 
situação fornece às pessoas um sentimento de responsabilidade e comprometimento com 
a organização. Estudos de Leite et al. (2019) e Poncini et al. (2019) apontam a importância 
da efetiva participação dos funcionários na aplicação de melhorias envolvendo fatores 
humanos, as quais apresentam resultados mais realistas quanto a situação do trabalho.  

Neste contexto o objetivo deste artigo é apresentar uma pesquisa que resultou em uma 
melhoria na área hospitalar, por meio da aplicação de ferramentas de ergonomia e do Lean 
Healthcare; em uma abordagem participativa. 

  
2. METODOLOGIA 
 

Esta pesquisa, a fim de atender aos objetivos propostos, tem sua natureza de pesquisa 
aplicada pois envolve coleta de dados, implementação e análise de sistemas 
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presencialmente. Sua forma de abordagem é quali-quantitativa pois envolve análise de 
dados quantitativos e qualitativos. Do ponto de vista de seus objetivos, é exploratória 
envolvendo revisão da literatura, aplicação direta de metodologias. Do ponto de vista dos 
procedimentos técnicos, a pesquisa é classificada como pesquisa-ação pois é concebida e 
realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema 
coletivo. Os pesquisadores e participantes representativos da situação ou do problema 
estão envolvidos de modo participativo (Silva e Menezes, 2005). 

Esta pesquisa constitui-se de quatro etapas: i) levantamento das demandas do setor; ii) 
estratificação, análise e diagnóstico dos problemas; iii) proposta de melhorias que busquem 
contribuir para a eliminação das causas raízes e melhoria de performance e; iv) validação 
das melhorias propostas. 

 
3. RESULTADOS 
 

O presente estudo foi aplicado em um Hospital Universitário de Curitiba, o qual 
apresentou no ano de 2019 alta taxa de ocupação, principalmente nos setores da UTI e do 
Pronto Socorro, por vezes excedendo a capacidade total, o que impacta negativamente no 
atendimento dos pacientes, seja em má qualidade dos serviços ou, até, nas chances de 
proliferação de novas doenças ou infecções hospitalares.  

Desta forma o alto fluxo de pacientes neste hospital demanda uma frequência maior de 
limpeza, a fim de manter os ambientes higienizados e desinfetados. Atrelado a isso neste 
mesmo período é apontado altos índices de absenteísmo e turnover na equipe de 
higienização, que chegam a 7 pessoas ao mês, o que se torna mais crítico por conta da 
alta carga de trabalho. 

Outro dado preocupante, que está diretamente ligado aos dois indicadores anteriores, é 
a taxa de infecções hospitalares, chamada de Taxa de IRAS (Infecções Relacionadas à 
Assistência à Saúde). Esta taxa é calculada pelo nº episódios de infecções hospitalares no 
período/total de saídas (altas, óbitos, transferências). 

 

 
 

Figura 1: Taxa de IRAS (Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde) (Adaptado de NECIH, 2019)  
 

A partir da Fig. 1 foi possível inferir que a taxa IRAS é instável e houve um aumento 
relativo em comparação com os períodos anteriores. Este dado enfatiza a importância do 
processo de limpeza e da equipe de higienização do hospital, que possui relação direta com 
o controle de infecção, que é fator crítico de sucesso na prestação dos serviços 
hospitalares. 

Após a análise dos dados históricos dos indicadores disponibilizados pelo hospital, pode-
se definir como oportunidade de melhoria a proposta de uma solução que otimize os 

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

2018 2019



Ergonomia e lean health care: uma aplicação para melhoria de processos na área hospitalar 
Poncini, Cristoffer R; Chrusciak, Camilla B.; Wu, Victor; Bitencourt, Rosimeire S.; Canciglieri Jr., Osiris  
 

processos de limpeza realizados pela equipe de higienização, em prol de garantir cada vez 
mais um ambiente mais limpo para os pacientes. 

 
3.1 Levantamento das demandas do setor 

 
Para entender melhor a organização do trabalho no setor de higienização e a percepção 

dos demais departamentos envolvidos no processo de limpeza, foram realizadas 
entrevistas com os coordenadores do Pronto Socorro, do Centro Cirúrgico, da Qualidade e 
da Empresa terceirizada que administra a higienização do hospital. 

As entrevistas foram realizadas de forma individual e, para cada entrevistado, 
questionado sobre a relações entre os departamentos com a equipe de higienização e as 
principais dificuldades encontradas. As informações obtidas se complementam com os 
dados analisados para buscar quais os principais problemas, ainda preliminares, 
relacionados ao processo de limpeza. 

Ao final, as questões que foram levantadas foram: i) atraso na limpeza de ambientes no 
momento da troca de turno; ii) trabalho prescrito não é cumprido; iii) equipe médica se 
contamina ao entrar em sala não esterilizada por não ter a informação; iv) baixa qualidade 
na limpeza e; v) falta de mão de obra. Estes problemas são tratados como preliminares e 
devem ser investigados e comprovados nas próximas fases. 

 
3.1.1 Entrevistas com funcionários 
 

O levantamento inicial dos problemas foi definido pelos IDEs (Itens de Demanda 
Ergonômica) de forma direta, através de entrevistas com os colaboradores, e indireta, pela 
percepção do pesquisador e de especialistas. A observação direta é empregada em três 
etapas, com base no Design Macroergonômico definido por Fogliatto e Guimarães (1999). 
A primeira etapa é a identificação do usuário e coleta organizada de informações de uma 
amostra representativa dos usuários (coleta da voz do usuário por meio de entrevistas não 
induzidas), a segunda é a priorização dos IDEs identificados pelo usuário e, por último, a 
incorporação da opinião de especialistas.  

Para a coleta inicial de dados foram realizadas entrevistas gravadas com 6 
colaboradores. A gravação foi autorizada por todos os participantes e os mesmos não foram 
identificados. Em seguida, as declarações foram analisadas e foram elencados os pontos 
positivos e negativos citados pelos entrevistados. A ordem de menção de cada item é 
utilizada como peso de importância pelo recíproco da respectiva posição, assim a regra de 
priorização valoriza os primeiros itens mencionados (Fogliatto E Guimarães, 1999).  

Desta aplicação pode-se perceber que os 4 itens de maior importância são a satisfação 
no trabalho, a necessidade de subir e descer escadas, o relacionamento com os médicos 
e o revezamento nas atribuições de tarefas. As demais questões apresentam uma menor 
relevância comparada com as primeiras, mas todos os itens devem ser levados em 
consideração para elaboração de questionários a serem aplicados com todos os 
colaboradores da higienização.  

O levantamento indireto foi realizado por parte dos pesquisadores por meio de visitas em 
períodos alternados, considerando os turnos e escalas, possibilitando analisar e identificar 
problemas relacionados com as condições do ambiente, do posto de trabalho, da 
organização do trabalho e aspectos gerais da empresa. 

A partir dos resultados das análises direta e indireta, foram elaborados 3 questionários 
com escala contínua de 15 cm, com base em Stone et al (1974). O primeiro questionário 
se dá em escala de satisfação, com base nos constructos do ABCORE (Ambiente, 
Biomecânico, Cognitivo, Organizacional e Empresa) propostos por Guimarães et al. (2000). 
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O segundo questionário se dá com base no modelo proposto por Guimarães et al. (2000) 
adaptado do Body Part Discomfort (BPD) de Wilson e Corlett (1995), que busca de forma 
mais detalhada analisar o desconforto e as dores (Riscos) dos funcionários, levando em 
consideração as diferentes idades e características antropométricas. Por fim, o terceiro 
questionário, confeccionado a partir do primeiro questionário, se dá em escala de 
importância para as questões relacionadas aos constructos Ambiente, Posto de trabalho 
(Biomecânico) e Empresa.  

A aplicação foi realizada em trios, duplas ou individualmente, dependendo da 
disponibilidade das colaboradoras. Os questionários foram aplicados com a população de 
15 pessoas em um período de 15 dias e tabulados os dados das respostas.  

 
3.1.2 Análise estatística 
 

Para avaliar a confiabilidade e estabilidade dos dados coletados pelos questionários, 
uma vez que esses são respondidos individualmente e por mensuração não escalonada, 
foi realizado o estudo do agrupamento por observações, coeficiente Alpha de Cronbach e 
a análise de estatística descritiva. O conjunto de dados é composto por 15 indivíduos de 3 
setores diferentes, com 52 características. 

Buscando verificar a consistência das respostas, foi realizada a análise do coeficiente 
Alpha de Cronbach. Este coeficiente foi calculado de forma geral, por grupo e constructo. 
Com os resultados foi constatado estabilidade e confiabilidade (coeficiente maior que 0,50) 
nas análises quando vistas nos agrupamentos: Centro Cirúrgico (CC), Pronto Socorro (PS) 
e CC&PS. Porém a amostra CC&PS por ser de todo o hospital possui muita variabilidade, 
desta forma optou-se por se manter a análise dos setores de forma separada. 

Ainda utilizando do software Minitab® versão 17.1.0 e Microsoft® Excel® versão 
16.0.11929.20732, foi realizada a análise estatística descritiva dos seguintes dados 
levantados: média, mediana, desvio padrão, coeficiente de variação, variância da amostra, 
curtose, assimetria e discrepância dos pontos, não sendo identificados dados anormais. 

 
3.1.3 Análise dos questionários 
 

Para os questionários aplicados, o peso do item se deu pela média aritmética de toda a 
amostra, desconsiderando os pontos discrepantes. Após o registro e classificação dos 
resultados foi calculado o grau de priorização de cada um dos requisitos, com base na 
satisfação e na importância de cada item dos questionários. Este indicador foi gerado a 
partir da Eq. (1). A priorização considera a discrepância entre a avaliação de importância e 
de satisfação de cada item do questionário. 
 

𝑃𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎çã𝑜 =
((15−𝑆𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎çã𝑜)∗𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡â𝑛𝑐𝑖𝑎)

15
                                                                                   (1) 

 
Para complementar a análise da priorização de cada requisito foram identificados os 

pontos críticos que correspondem a itens acima de 7,5, na escala de importância, e itens 
menores que 7,5, na escala de satisfação. 

Os cálculos das priorizações dos requisitos são apresentados em forma de gráfico para 
os constructos ambiente, biomecânico, organizacional e empresa, conforme mostra a Fig. 
2.  
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Figura 2: Gráficos gerais setor CC (o autor, 2020) 
 

Analisando a Fig. 2 pode se notar que as questões consideradas mais importantes porém 
com baixa satisfação para os respondentes foram em relação ao posto de trabalho, seguido 
das questões relacionadas a empresa.  

A Figura 3 apresenta o resultado geral para o setor PS para os mesmos constructos do 
setor CC. 

 

  
 

Figura 3: Gráfico geral setor PS (o autor, 2020) 
 

Analisando a Fig. 3 percebe-se que as questões relacionadas à organização do trabalho 
apresentaram uma certa discrepância entre as variáveis importância e satisfação. 
Comparando os resultados gerais dos dois setores, nota-se que para o CC as questões 
que envolvem fatores físicos (posto de trabalho) apresentaram maior insatisfação, e para o 
PS os fatores organizacionais (organização do trabalho) apresentaram maior insatisfação.  

Dentre os constructos do ABCORE os itens de maior demanda levantados nesta fase 
foram: i) uma alta priorização nas dimensões dos materiais; ii) postura adotada durante as 
tarefas; iii) qualidade das ferramentas; iv) trabalho cansativo, com grande esforço físico; v) 
trabalho com alta carga de estresse e muito repetitivo; vi) alta insatisfação na quantidade 
de pessoas para realização do trabalho e; vii) dores de maior intensidade nos ombros, 
antebraços, punho, costas e pescoço. 

 
3.2 Análise dos problemas 
 

A fim de estratificar as causas raízes dos problemas identificados na fase anterior foram 
aplicados: i) o checklist de avaliação de riscos, proposto por Couto (1998), que considera 
fatores ambientais, posturais, cognitivos e organizacionais para avaliação do risco de 
tenossinovites e distúrbios musculoesqueléticos relacionados ao trabalho dos membros 
superiores; ii) o método RULA da Cornell University (1996), utilizado para avaliação 
postural, que abrange as principais características de análise para o trabalho efetuado pela 
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higienização; iii) a análise antropométrica, que verifica a relação entre as dimensões 
corporais do trabalhador com o ambiente de trabalho, buscando identificar se os postos de 
trabalho estão adequados com as medidas dos funcionários e; iv) a análise do processo de 
trabalho (APT), que visa identificar quais são os tipos de operações (operação, transporte, 
espera, inspeção e estoque) existentes durante o trabalho, evidenciando o peso de cada 
um desses tipos sobre o tempo do ciclo total.  

O checklist de Couto apresentou alto risco de LER e DORT tanto no PS quanto no CC. 
Desta forma, foi aplicado o método RULA nas principais tarefas realizadas durante o ciclo 
de limpeza. As atividades que apresentam piores índices (7) apresentando a necessidade 
de intervenção imediata foram: i) passar o pano no teto/parede e; ii) limpeza dos armários 
no vestiário. Além dessas atividades outras atividades com “passar o pano no chão” 
apresentaram índices acima de 5 indicando risco ergonômico, que de devem ser investigas. 

Para a análise antropométrica foi realizada a medição da estatura das funcionárias, que 
apresenta uma média de 150 cm. Com base nos estudos de Iida (2005), foram 
consideradas as medidas corporais correspondentes à altura de 149,9 em conjunto com as 
dimensões dos ambientes e postos de trabalho. A composição das ilustrações em 3D das 
comparações das medidas corporais com o ambiente de trabalho está apresentada Fig. 5. 

  

 
 
Figura 4: Ilustração 3D das dimensões dos ambientes e materiais de trabalho (o autor, 2020) 

 

A partir dos dados coletados e da análise das imagens da Fig. 4 foi possível verificar que 
somente as situações 1, 2, 3 e 4 são adequadas. No item 5 o armário do DML (Depósito do 
Material de Limpeza) possui uma altura que implica do estiramento do tronco e de membros 
superiores. No item 6 o teto do CC possui uma altura de 314 cm, considerando a altura das 
colaboradoras mais a do rodo, esta extensão não é suficiente para a limpeza do teto, 
implicando no estiramento total dos membros e a necessidade de escadas. No item 7 a 
devido à altura, do armário localizado nos vestiários, de 220 cm a limpeza requer a 
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utilização de uma escada. Ainda, o armário possui seu comprimento extenso, o que pode 
ocasionar no estiramento dos membros superiores dos colaboradores durante a limpeza. 

A aplicação da análise do processo de trabalho se deu nos principais ambientes de 
limpeza, podendo destacar que para o processo de limpeza da sala cirúrgica, foi possível 
elaborar o resumo de operações que permitiu avaliar o índice de aproveitamento, que 
corresponde a porcentagem de atividades que agregam valor ao processo, chegando a um 
valor de 91,59%. Já no processo de limpeza dos vestiários, o índice de aproveitamento 
representa pouco menos da metade do tempo (48,53%), sendo possível notar que além do 
tempo de limpeza dos armários (4m e 42s), existe um desperdício de tempo em transporte 
de materiais ou equipamentos (5 min e 51 segundos). Na análise do processo da limpeza 
do corredor do PS  nota-se que há um aproveitamento de 81,55% do tempo do trabalho. 
Ainda, 16,55% do tempo refere-se ao transporte das placas sinalizadores que são 
essenciais para evitar possíveis acidentes, como quedas.   

De forma geral, utilizando a ferramenta APT foi evidenciado muito tempo gasto com 
trabalhos que não agregam valor a função de limpeza, levando a percepção das 
colaboradoras quanto a falta de quantidade de pessoas. Tarefas como a limpeza em cima 
de armários, transporte de produtos e equipamentos, ou ainda a falta de equipamentos 
adequados para a realização de algumas tarefas mostra a ineficácia do trabalho de 
higienização frente ao excesso de trabalho irrelevante. A comunicação das equipes de 
higienização com os demais departamentos em horários de pico fica comprometida, uma 
vez que foram identificadas até 4 demandas diferentes em um curto espaço de tempo, e 
por vezes de forma repetida, sendo necessário a memorização dessas demandas pelos 
colaboradores.  

 
3.2.1 Diagnóstico dos problemas 

 
Considerando os problemas identificados até então nos constructos ambiental, 

biomecânico, cognitivo, organizacional, riscos e empresa foi possível constatar no processo 
de trabalho riscos de lesões por esforços repetitivos (LER) e possíveis distúrbios 
osteomusculares relacionados ao trabalho (DORT). Segundo Maeno et al. (2006), o que 
explica a alta prevalência desses desgastes é principalmente o fato de que grande parte 
das organizações se caracterizam pelo estabelecimento de metas e produtividade, a fim de 
aumentar a competitividade de mercado, mas esquecem de levar em conta os 
trabalhadores e seus limites físicos e psicossociais. Com essas metas, os trabalhadores 
são forçados a se adequarem às características organizacionais das empresas, levando a 
uma alta demanda de movimentos repetitivos, ausência e impossibilidade de pausas 
espontâneas, necessidade de permanência em determinadas posições inadequadas por 
tempo prolongado, tensão, estresse e outros fatores diretamente ou indiretamente ligados 
a fisionomia e capacidade funcional do trabalhador que contribuem grandemente para a 
existência de LER ou DORT (Maeno et al., 2006).   

É importante ressaltar que para Ghinato (1994), os desgastes provenientes de fatores 
ambientais, biomecânicos, organizacionais, de conteúdo de trabalho, entre outros, por 
serem desnecessários, tais como esperas, retrabalhos e transporte geram custos e não 
agregam valor ao sistema, devendo ser eliminados do processo. Desta forma foi possível 
elencar os principais problemas que ocorrem com a equipe de higienização a serem 
solucionados: i) equipamento atual não atende à necessidade; ii) equipamento atual 
apresenta risco ergonômico; iii) execução de tarefas que não agregam valor a higienização; 
iv) demora na realização das tarefas de limpeza; v) esquecimento da realização das tarefas 
de limpeza; vi) solicitações repetidas de limpeza do mesmo local e; vii) os serviços 
executados não atendem os critérios prescritos em qualidade.  



XXº Congresso Brasileiro de Ergonomia 
23 a 27 de novembro de 2020 - Virtual 

 

 

 
3.3 Propostas de Melhorias 

 
Com a realização de um brainstorming com a equipe de especialistas em ergonomia e 

engenharia de produção, foi possível desenvolver soluções para os problemas identificados 
e ainda validá-las com os colaboradores da área de higienização. As propostas foram: 

a) Implementação de um armário para armazenar materiais de limpeza na parte inferior 
do CC, uma vez que diariamente há a movimentação de materiais entre os andares. 
Eliminando assim a necessidade de carregar tais ferramentas pela escada e assim ocorrer 
o risco de acidentes, dores ou lesões provenientes do trabalho, ainda reduzindo o tempo 
do processo em 5 minutos diários.  

b) Aquisição de MOP industrial e cabo extensível, devido à baixa estatura das 
colaboradoras, a altura do pé direito do CC e a necessidade da limpeza de paredes e tetos 
em alguns procedimentos, é proposto um cabo extensível de 2 metros. Dessa maneira será 
possível realizar a limpeza de forma ideal sem a necessidade de estiramento ou de escadas 
diminuindo assim o tempo de limpeza e eliminando o risco de LER/DORT. Ainda é proposto 
um MOP plano industrial com balde espremedor, eliminado a necessidade do processo de 
torção e agachamento diminuindo o risco de LER/DORT e otimizando o tempo de ciclo do 
processo total como mostra a Fig. 6.  

 

  
 

Figura 6: Postura com equipamento atual (esquerda) e postura com equipamento proposto (direita) (Karas 
et al., 2019) 

 

c) Ajuste de altura do armário no DML, considerando o processo repetitivo e de difícil 
pega de materiais, proposto o reposicionamento da prateleira em uma altura de 0,50 
metros, sendo suficiente para o armazenamento e reduzindo assim o risco para um índice 
RULA de 3 pontos. 

d) Fechar o topo do armário dos vestiários do CC de forma hermética, uma vez que o 
vão entre o teto e o armário necessita de limpeza periódica agregada ao risco ergonômico.. 
O procedimento até então levava em torno de 21 minutos diários para sua execução, sendo 
levado a zero, disponibilizando mais tempo para realização de tarefas que geram valor ao 
processo de higienização. 
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e) Utilização de Kanban a fim de sinalizar e facilitar a comunicação entre os 
colaboradores da limpeza, enfermeiros e médicos. Quando surgir a necessidade de 
limpeza, o kanban de cor verde e nome do local é entregue a equipe de higienização 
expondo a faixa vermelha atrás do suporte, ao final da limpeza o kanban volta para o porta-
kanban localizado na entrada de cada ambiente, indicando a limpeza do local. Facilitando 
assim a comunicação, eliminando erros e retardos na prestação do serviço, ainda 
eliminando eventuais conflitos entre a equipe de higienização e a equipe de enfermagem.  

f) Proposta de revisão das escalas e horários da equipe de higienização, visto que o 
horário de pico é dado das 18:00hrs as 19:00hrs, a troca de turno ideal seria as 20:00 horas 
para que as colaboradoras tenham tempo hábil de finalizar suas tarefas e repassar as 
demandas para o próximo turno. Também, o horário das funcionárias de 8 horas diárias, 
que atualmente é das 07:00 às 16:45, passe a ser das 09:00 às 18:45 para haver um 
balanceamento correto da mão de obra com a demanda do hospital. 

 É possível citar ainda que realizando os cálculos do novos tempos de ciclo, com base 
na análise do processo de trabalho e na simulação realizada, observa-se uma redução de 
52,3% no tempo de ciclo de limpeza do chão, eliminação de 12 horas mensais de atividades 
que não agregam valor, e ainda benefícios intangíveis como a redução e eliminação de 
atividades com riscos ergonômicos, balanceamento da carga de trabalho e a agregação da 
gestão visual. 

 
3.4 Validação das propostas 

 
Após a projetação das soluções foi realizado e enviado, para a comissão de aprovação 

do Hospital, um relatório executivo apontando as principais causas dos problemas 
enfrentados no setor, quais as possíveis soluções, seus requisitos de implantação e com 
um custo total de R$ 1.974,37. O projeto passou por aprovação técnica da equipe de 
qualidade, enfermagem e higienização, e sanção financeira pela diretoria, onde novamente 
todos os itens foram aprovados.  

Este projeto sofreu interferência do atual período de pandemia. Recomenda-se a 
continuidade deste estudo a fim de reavaliar os resultados e iniciar um novo ciclo de 
melhorias, uma vez que ambas abordagens propõe um processo de melhorias continua. 

 
4. CONCLUSÃO 
 

A fim de propor melhorias de processos em um Hospital Universitário de Curitiba, 
aplicou-se o Lean Healthcare e a Ergonomia, de forma participativa. Para tanto foram  
utilizadas ferramentas Lean - como o mapeamento do fluxo de trabalho, brainstorming e 5 
Porquês - e ferramentas de ergonomia como questionários, análise do processo de trabalho 
e a forma participativa da investigação. Com as ferramentas aplicadas foi possível 
identificar que existem problemas em fatores biomecânicos, organizacionais, estruturais e 
de riscos ergonômicos. Tais problemas relacionam-se com o tempo de limpeza, e portanto, 
com a agilização na liberação de um ambiente infectado mais atendimentos podem ser 
realizados, e ainda corrobora para a atenuação de casos de infecções hospitalares e outras 
doenças. 

 As soluções propostas envolveram três principais aspectos: informação, adequação 
ergonômica e tempo de limpeza, onde todas as propostas foram validadas pelos 
stakeholders. Dentre as melhorias propostas pode-se citar a troca dos equipamentos de 
limpeza diminuindo o risco de LER/DORT e reduzindo o tempo de ciclo em 52,29%. 
Ressaltou-se que, as melhorias propostas contribuem financeiramente para o hospital, 
tanto em eficiência de processo quanto na melhora das condições de trabalho e saúde das 
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colaboradoras da higienização. Houve ainda melhorias nos processos que envolvem a 
equipe médica e de enfermagem e na saúde dos pacientes.  

Por fim, com este estudo foi possível propor melhorias com base na Ergonomia e no 
Lean Healthcare para um processo mais eficaz, com menor tempo de ciclo, menos 
desperdícios e melhores condições de trabalho aos envolvidos. Ao final foi proposto 
soluções que se relacionam com o tempo de limpeza, e portanto, com a agilização na 
liberação de ambientes infectados mais atendimentos podem ser realizados, e ainda 
corrobora para a atenuação de casos de infecções hospitalares (IRAS) e outras doenças. 
Recomenda-se a continuidade deste estudo e outras intervenções que envolvam ambas 
abordagens a fim de melhorar a eficiência e eficácia de sistemas de saúde. 
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