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RESUMO 
Este artigo propõe discutir as diretrizes acerca da humanização das “áreas pouco visíveis” dos 

Estabelecimentos Assistenciais de Saúde (EAS). Especificamente trabalhou-se com as lavanderias hospitalares, tendo 
como estudo de caso o Hospital Universitário (HU) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) (hospital de ensino 
em Juiz de Fora). Este setor no HU foi projetado atendendo a 4 aspectos: (1) estar de acordo com as normas vigentes, 
(2) em função das demandas relativas à produção, (3) pela tecnologia adotada e (4) observando o processo de 
produção. Além disso, essas áreas são, comumente, projetadas sem os devidos questionamentos sobre as 
necessidades dos indivíduos que ali desenvolvem suas tarefas e estão contribuindo para a qualidade de vida de outras 
pessoas que convivem no ambiente hospitalar. Nesse sentido, questiona-se o ambiente hospitalar, buscando-se 
mostrar que, atualmente, o desafio principal para conceber espaços para áreas de saúde é utilizar o enfoque 
multidisciplinar e holístico do homem e da sociedade. 

ABSTRACT 

Who cares to the invisible: the humanization in the support units in the health´s  
enviroment – a case in Juiz de Fora 

This article aims to analyses directions concerning with the humanization of “few visible areas” from 
establishments assisting of health. It works in the laundry of the University Hospital of Universidade Federal de Juiz de 
Fora (UFJF) (educational hospital in Juiz de Fora, a city inland of Brazil). That sector was projected in accordance with 
4 aspects: (1) an effective sanitary law from Ministry of Health, (2) demands of production, (3) technologies and (4) 
process of production. Moreover, it was projected without requires of workers that are contributing for quality of life to 
everyone in hospital. This work analyses the hospital environment and try to show that the main challenge to improve 
architectural invisible areas in clinics and hospital is to work with multidisciplinary research and holistic human and 
society focus. 

 PALAVRAS-CHAVE: Humanização. Estabelecimentos Assistenciais de Saúde. Hospital Universitário. 
Lavanderia Hospitalar. Arquitetura e Saúde. 

 

INTRODUÇÃO 

A visão contemporânea para Estabelecimentos Assistenciais de Saúde (EAS) está 
voltada para a construção de uma nova imagem, onde arquitetos estabelecem uma idéia de 
humanização criando espaços diferenciados, em geral, ambientes “requintados” e 
administrativamente associados a aspectos da “hotelaria hospitalar”. 

Este artigo visa discutir diretrizes da questão da humanização, restringindo-se às 
“áreas pouco visíveis” de um ambiente hospitalar, isto é, aquelas não diretamente relacionadas 
à prestação de serviços ao cliente.  

Neste sentido, emerge a necessidade de uma abordagem que evidencie os componentes que não são 
visíveis no trabalho e que determinam, muitas vezes, a articulação do sujeito com o contexto. Esta 
articulação é de natureza subjetiva e todo processo de trabalho é por ela perpassado. (ABRAHÃO; PINHO, 
1999, p.51) 

Optou-se pela investigação da lavanderia hospitalar através de observações in loco no 
Hospital Universitário (HU) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Esta unidade faz 
parte do apoio logístico e é um setor onde, na maioria das vezes, as palavras resolutividade e 
produtividade são mais consideradas que os sentimentos humanos. Pretende-se apontar a 
deficiência ao se projetar somente com o estabelecido por meio de normas, sem um 
questionamento maior sobre as necessidades tipicamente humanas dos indivíduos.  
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QUADRO GERAL – LAVANDERIA DO HU/UFJF 

Instalada na década de 80, em espaço improvisado no pavimento térreo do Bloco 
Cirúrgico e em frente às unidades de Imagem, Farmácia e Enfermarias, foi reformada na 
década de 90 para atender à necessidade de adequação dos seus espaços às normas 
vigentes, como para instalação de novos equipamentos (ver figs.1 e 2). 

 
Figura 1 - Planta Baixa / Pavimento Térreo / Lavanderia – HU/UFJF 

Primeira reforma 1997 

 
Figura 2 - Planta Baixa / 2º Pavimento / Sala de Costura/ Lavanderia – HU/UFJF 

Primeira  reforma 1997 
Seu processo de trabalho inicia-se com a coleta da roupa suja nas várias unidades do 

hospital, em horários pré-estabelecidos. Conduzida à sala de utilidades de cada unidade, a 
roupa é separada, de acordo com o grau de contaminação (carga superpesada, pesada, leve, 
travesseiros e cobertores), e encaminhada para a lavanderia propriamente dita. Nesta unidade, 
seqüencialmente, é recebida, separada, pesada e lavada. Logo após passa por centrifugação, 
dobramento, estocagem e redistribuição. É necessário observar que, no HU, a roupa não é 
calandrada e tampouco prensada, devido à inexistência de equipamentos para esta finalidade. 
Quando a roupa necessita de reparos é encaminhada à costura e, retornando, volta ao início 
do processo de desinfecção. 

Segundo relato do funcionário responsável pelo setor, a unidade absorve, hoje, uma 
demanda não prevista, apontando o crescimento desordenado do HU como causa. Houve um 
considerável aumento dos serviços devido à ampliação de leitos, crescimento no número de 
cirurgias e criação de novos setores. Foi relatado que não se ajusta o perfil de funcionários 
para o setor, com o treinamento vindo com a prática. O número de trabalhadores para o 
cumprimento das tarefas é insatisfatório, obedecendo-se a um regime de escala. Quando há 
ausência de algum funcionário, o setor fica desfalcado, sobrecarregando os demais. Agrava a 
situação o fato de que não são ministradas noções básicas de segurança e prevenção contra 
incêndio e acidentes. Por fim, não existe manutenção preventiva dos equipamentos. 

  

ÁREA SUJA 

No Quadro 1, a seguir, são resumidos os riscos ambientais encontrados na área suja 
da Lavanderia pesquisada. 
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Quadro 1 

Relação de Riscos Ambientais encontrados na área suja da Lavanderia 

Hospital Universitário de Juiz de Fora 

2004 

Agentes Riscos 
Ambientais 

ruído – proveniente das máquinas de lavar roupas;  

umidade – proveniente dos processos de lavagem de roupa e 
ineficácia na drenagem do piso;  

calor – proveniente da ventilação deficiente, não há ventilação 
cruzada e a exaustão não funciona de forma adequada;  

iluminação precária, com pouca área de iluminação natural. 

Físicos 

produtos químicos utilizados na lavagem e na desinfecção de 
roupas. 

Químicos 

manipulação de roupa contaminada e também acondicionada 
incorretamente nos setores de coleta (salas de utilidade);  

equipamentos (carrinhos com furos, rebarbas e ferrugens, máquinas 
com corrosão);  

materiais perfuro-cortantes e instrumentais cirúrgicos junto às roupas 
para lavar;  

inexistência de sistema de água quente;  

funcionário não cumpre trajeto da barreira técnica, e a barreira física 
é ineficiente. 

Biológicos 

 

rampas íngremes;  

uso de carrinhos de aço inox pesados para transporte de roupas e 
bacias dos carrinhos que exigem postura incorreta dos funcionários para a 
retirada das roupas;  

mobiliários com alturas indevidas;  

atividade executada em pé durante toda a jornada de trabalho;  

ambiente confinado, com pouca visão para o exterior;  

grande pressão de trabalho;  

atividade requer muita atenção e observação precisa;  

funcionário trabalhando sozinho;  

inexistência de espaço adequado para descanso;  

atividades repetitivas, monótonas e que não requerem criatividade. 

Ergonômicos 

materiais perfuro-cortantes e instrumentais cirúrgicos junto às roupas 
para lavar;  

falta de proteção nas partes girantes de máquinas;  

equipamentos necessitando de manutenção corretiva;  

pisos molhados;  

instalação elétrica adaptada e sem manutenção. 

Acidentes 
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ÁREA LIMPA 

No Quadro 2, a seguir, são resumidos os riscos ambientais encontrados na área limpa 
da Lavanderia pesquisada. 

Quadro 2 

Relação de Riscos Ambientais encontrados na área limpa da Lavanderia 

Hospital Universitário de Juiz de Fora 

2004 

Agentes Riscos 
ambientais 

ruído – proveniente das máquinas de centrifugação e secadoras; 

umidade – proveniente dos processos de centrifugação e ineficácia 
na drenagem do piso;  

calor – não se tem ventilação cruzada e a exaustão não funciona 
adequadamente. 

Físicos 

felpas em suspensão no ar (poluição). Químicos 

umidade;  

falta de propés e manipulação indevida das roupas que, muitas 
vezes, esbarram no chão, expondo as demais unidades hospitalares ao risco 
de infecções. 

Biológicos 

 

mobiliários com alturas indevidas;  

atividade executada em pé durante toda a jornada de trabalho;  

movimentos repetitivos de dobra de roupas;  

ressalto no piso, exigindo a força física do funcionário;  

fluxo desordenado devido à existência de um único percurso de 
entrada e saída;  

interrupção na seqüência dos fluxos da sala de costura;  

deficiência em áreas de convivência e descanso;  

sala administrativa não estabelece uma boa visualização dos 
serviços e possui área insuficiente;  

atividades repetitivas, monótonas e que não requerem criatividade. 

Ergonômicos

falta de proteção nas partes girantes de máquinas;  

equipamentos necessitando de manutenção corretiva;  

ressalto no piso;  

pisos molhados;  

instalação elétrica sem manutenção;  

ambiente de costura está instalado em pavimento superior, cujo 
acesso se dá por escada sem corrimão;  

risco de queimadura nas secadoras. 

Acidentes 
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A lavanderia é uma área hospitalar em que quase todos os tipos de riscos estão presentes 

(BRITO; BRITO; BUGANZA, 2001, p.85)  

O espaço físico da lavanderia do HU, mesmo atendendo aos requisitos da norma RDC-
50 (BRASIL, 2002), não deixa de ser uma unidade com ambientes desumanizados, como foi 
visto por meio de levantamento in loco, relato de funcionários e o mapeamento de Riscos 
Ambientais.  Notou-se, ainda, problemas de natureza psicológica, ocasionados por situações 
de insegurança, como a de existir funcionários terceirizados e a falta de valorização do serviço 
lá realizado, gerando problemas com a auto-estima.  

 

O INVISÍVEL DOS AMBIENTES DE APOIO NOS ESPAÇOS DE SAÚDE 

Atualmente, percebe-se que os serviços de apoio de unidades de saúde são projetados 
em função das demandas relativas à produção ou em função das tecnologias. O espaço 
subjetivo do indivíduo ou grupo que ali se apresenta para desenvolvimento de tarefas que 
contribuem para a qualidade de vida de outras pessoas, mesmo nos mais sofisticados hospitais 
privados, não é levado em conta. Tão pouco são considerados aspectos de risco, tais como o 
desgaste pessoal em atividades repetitivas, monótonas, a improvisação de instalações etc. 

No que se refere a unidades de atendimento do setor público, ou instituições com 
problemas econômicos, fatores do ambiente físico, como espaço insuficiente, precárias 
condições ambientais e de higiene, comunicação visual imprópria, falta de manutenção geral e 
outras, colaboram para o desgaste físico e mental dos seus profissionais.  

O ser humano tem uma capacidade de adaptação às mais diversas condições ambientais. Em muitos 
hospitais, infelizmente, só aquela capacidade é que pode explicar a continuidade do atendimento, que 
acaba ocorrendo apesar do edifício e não com o auxílio dele. ( MIQUELIN, 1992, p.208)  

Além do ambiente físico, outras situações como grandes jornadas de trabalho, horários 
rígidos, baixa remuneração, falta de organização e métodos, levam à insatisfação e à fadiga, 
deixando o funcionário vulnerável emocionalmente e pré-disposto a situações de risco.  

Através da humanização dos ambientes, a arquitetura pode amenizar os diversos 
efeitos nocivos aqui tratados, utilizando meios racionais ou subjetivos, agentes externos ou 
agentes internos, mas produzindo espaços apreendidos de forma diferenciada por cada 
indivíduo. 

Portanto, a ambiência arquitetônica é criada por uma diversidade de elementos num espaço, resultando 
num conjunto que interage na percepção do usuário de forma agradável ou desagradável. (COSTI, 2002, 
p.41) 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O contexto onde se desenvolvem atividades dentro de um hospital apresenta 
características que podem ser percebidas de maneira diferenciada. Há instituições que, ao 
obedecerem às normas, se dizem já humanizadas. Há, ainda, aquelas que dizem estabelecer a 
humanização através de melhorias físicas no edifício, muitas vezes pontuais. O desafio 
principal está em conceber um novo olhar para as unidades de apoio dos EAS, no qual se 
considere a particularidade dos espaços e das pessoas que os ocupam, observando seus 
aspectos individuais, culturais, psicológicos e sociais.  Atender somente às normas para 
aprovação de projetos, ou modificá-las, não garante a humanização de qualquer ambiente, 
como o estudo de caso apresentado comprovou. 

A qualidade do profissional, desde o projetista ao funcionário mais próximo das 
atividades hospitalares, é o que pode agregar valores essenciais, não previstos em normas. 
Deve-se cuidar da produção de espaços, criando ambientes adequados às tarefas, mas não 
esquecendo das áreas de convivência e de atividades recreativas, além de outras que venham 
despertar a sensibilidade, favorecer mudanças e crescimento dos indivíduos usuários da 
edificação, estabelecendo o equilíbrio entre o aspecto racional e o subjetivo. Espera-se que 
novos estudos, pesquisas e projetos tomem como objeto as unidades de apoio, ambientes 
invisíveis aos olhos de muitos, como áreas merecedoras de importância nos cuidados de 
humanização.  
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