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Otimização de custos na hotelaria hospitalar
Contas Matriciais Hotelaria 

Enxoval

• Uniforme 
privativos, lençol, 
toalha, cobertor e  
etc.

Materiais Higiene e 
Limpeza

•Papel toalha, saco 
lixo e etc.

Contrato Higiene e 
Limpeza

•Limpeza áreas 
comuns, limpeza 
fachada,  

Contrato Serv. 
Jardinagem

•Manutenção e 
reposição de 
plantas no jardim

•Arranjos florais

Contrato Prest. 
Lavanderia

•Higienização do 
enxoval e mops.

•Serviço de 
Rouparia



Material de Limpeza 

Contrato de Lavanderia



PROJECT CHARTER



Material de Limpeza 



Material de Limpeza

Plano de Ação para melhorias dos processos e redução de custos  

Utilização

Estoques 
Satélites

222  

Solicitação

MATERIAL DE LIMPEZA



BRAINSTORMING – MATERIAL DE LIMPEZA

Livre acesso para 
solicitações no 

tasy

Estoques 
Excedentes 

Falta de 
conferências dos 
DMLs e estoques Ausência de 

bloqueios e cotas 
de  consumo

Falta de itens 



Mapeamento dos processos 



Plano de ação



SOLICITAÇÃO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA

Definição da 
estratégia

Ajustes pós cotas 
implantadas

Alçada de liberação 
de cota excedente 

Apresentação 
das cotas e 

travas

Alinhamento

Redução das 
solicitações (Custos)



Materiais de Limpeza 

1. Análise dos itens solicitados por setor; 

2. Corte linear com redução de 20% no consumo semanal; 

3. Cotas de consumo por setor com bloqueios em sistema; 

4. Bloqueios para itens exclusivos da higiene; 

5. Gestor matricial responsável pela alteração das cotas e liberação de itens.



Material de Limpeza

Redução de 60%  em itens solicitados



Contrato de Lavanderia



GESTÃO ENXOVAL

170.000,00 kg enxoval higienizado mês
Enxoval Próprio -  280.000 
dimensionamento 

 

Enxoval Hospitalar

Plano de Ação para melhorias dos processos e redução de custos  

Coleta do 
enxoval sujo na 
unidade 
geradora

Entrega do 
enxoval nas 
Rouparias 
Satélites 

Utilização do 
enxoval



Mapeamento dos processos 



Utilização do Enxoval



Monitoramento das ações



Definição do cronograma

Kick off 
projeto time 

enxoval

Levantamento 
dos Gaps e 
definição do 

plano de ação 

13 Maio 21

15 Out 20

Implementação 
do projeto 

27 Maio 1ª reunião 
monitoramento do 

plano de ação 

1º Report 
Sponsor 
Projeto

8 Julho

Report  para  
Sponsor 
Projeto

06 agosto

Implantação das ações

Correçã
o rotas

20 Maio 2021

Report 
trimestal



Ações: Time Enxoval

1. Revisão do dimensionamento de enxoval;

2. Revisão do uso do enxoval de tecido para transporte, clinicas e exames; 

3. Revisão das áreas que utilizam uniformes privativos;

4. Boas práticas na utilização do enxoval; 

5. Enxoval não  conforme para avaliação; 

6. Revisão do enxoval do acompanhante; 

7. Reposição de travesseiros e coxins;

8. Substituição campo para varal de tecido por descartáveis nas cirurgias;

9. Distribuição de kit enxoval para pacientes e acompanhantes.



Ações:



Reajuste acima da premissa orçamentária de 2,73% para 6,80%.
Redução de 1,66Kg de enxoval por paciente dia comparado a 2020 na média 2021.

Redução de custo de 87 mil ano 

Indicador KG de Roupa paciente dia



Obrigada! 
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