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FINALIDADE 
Atender o conjunto de atividades

destinadas a processamento da roupa e

sua distribuição em perfeitas condições

de higiene e conservação, em quantidade

compatível com as atividades

desenvolvidas no Hospital, a fim de 

 cumprir os requisitos formais, técnicos e

de estrutura para o processo, conforme

legislação vigente.
 

CENÁRIO ATUAL

IDENTIFICAR CADA EQUIPAMENTO E ANO

 MAQUINA DE LAVAR - TEM MAIS DE 30 ANOS DE USO

 MAQUINA DE LAVAR - TEM MAIS DE 30 ANOS DE USO

 CALANDRA- TEM MAIS DE 30 ANOS DE USO

SECADORA - TEM MAIS DE 30 ANOS DE USO



JUSTIFICATIVA

Otimização e agilidade dos processos para

atendimento ao fluxo assistencial;

Interface com outras tecnologias;

Redução de custos com preditiva, preventiva e

manutenção;

Aumento da produtividade;

Economia de energia e água;

Maior segurança energética;

Maior conforto e segurança ergonômica ao

operador;
Cumprimentos de todas as normas legais.

O setor de Processamento de Roupas "Lavanderia"

da Santa Casa de Lins é responsável por higienizar,

passar e conservar grandes quantidades de

roupas. É um setor essencial para o fluxo

assistencial.

Mesmo adotando  os requisitos preconizados, o

volume médio de roupas processadas é alto, na

ordem de 17 mil quilos/mês. Nos meses de março

a junho/2021, quando a taxa de ocupação ficou

elevada pela crise sanitária - COVID 19, tivemos

sérios problemas no que se refere ao tempo de

resposta da capacidade dos equipamentos e

necessidade contínuas de manutenção.  

Ocorre que devido à patente falta de

investimentos no parque tecnológico do setor e à
obsolescência dos equipamentos  existentes, o

Hospital tem o enfrentamento diário de mantê-los

em operação, mesmo em condições precárias e

custosas, contando com a Divina Providência para

que as duas lavadoras não quebrem na mesma

ocasião, o que nos exige ações de pedir a hospitais

privados ou de outras cidades auxílio. 

A modernização dos equipamentos trará os

seguintes  benefícios:

 

 

OBJETIVOS
 OBJETIVO GERAL

Segurança no processo de lavagem de

roupas e enxovais do Hospital, em benefício

dos pacientes,  advindos da microrregião de

Lins, com aproximadamente 200 mil

habitantes, de 8 (oito) municípios que

compõem o  colegiado, bem como os

atendidos através da Central de Regulação

de Vagas do Estado - CROSS.

 

OBJETIVO ESPECÍFICO

Adequação técnica necessária dos

equipamentos da Lavanderia do Hospital,

visando segurança no fluxo do processo em

atendimento às normas sanitárias e por

conseguinte refletindo em melhor

assistência  aos pacientes.

 MAQUINA DE LAVAR - TEM MAIS DE 30 ANOS DE USO

 CENTRÍFUGA- TEM MAIS DE 30 ANOS DE USO



Diminuição de custos com manutenção corretiva:

2019: 15.740,00
2020:   9.161,00
2021:   9.000,00

Redução em 90% de manutenção corretiva

Melhoria na ergonomia, com diminuição de afastamento médicos de colaboradores.

METAS

INVESTIMENTO
R$601.480,00, a ser submetido a processo de cotação.

 MAQUINA DE LAVAR - TEM MAIS DE 30 ANOS DE USO
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