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Resumo: O hospital é considerado uma empresa que se diferencia das demais em função de suas 
características, pois possui setores interdependentes que precisam estar em perfeito funcionamento e 
em plena harmonia a fim de comporem um todo visando ao bom atendimento ao cliente.A lavanderia 
hospitalar é o departamento onde há processamento e distribuição de roupas em boas condições de 
higiene e limpeza. Sendo assim, é necessário que esse serviço seja realizado em conformidades com 
a legislação visando além de qualidade, segurança dos pacientes/usuários. Uma situação 
potencialmente perigosa no estado físico das instalações elétricas pode gerar riscos à vida humana, 
como por exemplo, o choque elétrico. A implantação de um programa eficiente de manutenção é uma 
maneira compensadora de evitar tais riscos. Entre as modernas técnicas de manutenção, a 
termografia representa uma excelente ferramenta para prevenir falhas e acidentes indesejáveis. O 
trabalho propôs uma rotina de manutenção preditiva das instalações elétricas de uma lavanderia 
hospitalar baseada na aplicação de inspeções termográficas tendo como meta verificar suas 
condições de segurança e funcionalidade. 
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INTRODUÇÃO 
 

Nos dias de hoje existe uma grande 
preocupação com a segurança elétrica em 
estabelecimentos de saúde. Uma situação 
potencialmente perigosa no estado físico das 
instalações elétricas pode gerar riscos à vida 
humana, como por exemplo, o choque elétrico. 
No ambiente hospitalar, a lavanderia é o setor 
de processamento de roupas que possui 
grande relevância para o funcionamento 
adequado da instituição, sendo responsável 
pela distribuição de roupa higienizada com 
qualidade. A falta de conhecimentos 
específicos sobre o funcionamento de uma 
lavanderia hospitalar acarreta, por parte de 
alguns construtores e instaladores, o 
acometimento de erros como instalações 
elétricas não condizentes com a segurança e 
o ambiente, gerando riscos para os 
operadores.  
A implantação de um programa eficiente de 
manutenção é uma maneira compensadora de 
oferecer maior segurança aos 
usuários/pacientes. O objetivo do trabalho foi 
identificar as deficiências das instalações 
elétricas e respectivos equipamentos usados 
no setor de processamento de roupas, por 
meio de inspeção visual e de imagens 

termográficas para planejamento de um 
programa de manutenção.  
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Para aplicação da metodologia adotada, 
inicialmente realizou-se visitas à lavanderia de 
um hospital universitário. Em continuidade, 
elaborou-se um roteiro com perguntas para 
detecção de falhas através de análise visual 
do local e dos equipamentos. Por fim, foram 
registradas imagens térmicas acompanhadas 
de uma imagem real dos equipamentos 
Foram detectadas várias irregularidades, 
como disjuntores e cabos de alimentação 
posicionados em locais de difícil acesso e 
expostos a temperaturas elevadas. Entre as 
imagens térmicas registradas foram 
detectados alguns pontos quentes em, por 
exemplo, chaves fusíveis (Figura 1). 
 



 
 

 
 
 

 

 
 
Figura 1 – Imagem térmica x Imagem real de 

chaves fusíveis 
 
Sendo assim, como uma ferramenta de gestão 
da manutenção, a manutenção preditiva 
poderá fornecer os dados necessários para 
agendar tarefas de manutenção preventiva e 
corretiva em uma base de dados quando 
necessário. 
 
CONCLUSÃO 
 

A análise das informações das 
inspeções termográficas permite ao setor de 
manutenção minimizar o tempo de parada de 
máquinas, reduzir custos, obter proteção 
adequada de equipamentos e instalações, e 
principalmente, evitar a perda de produtividade 
devido à interrupção imprevista do processo 
produtivo. 

Cabe ressaltar que a manutenção 
preditiva por meio de inspeções termográficas 
é a parte técnica da questão, mas o que 
determina de fato a sua eficácia é o 
estabelecimento de vínculos entre os dois 
grupos envolvidos: a equipe técnica de 
manutenção e os profissionais de saúde 
envolvidos no processo.  
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