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Introdução: 
 

 ‘’O método lean thinking trata-se de um corpo de conhecimento cuja essência é a capacidade de eliminar desperdícios 

continuamente e resolver problemas de maneira sistemática.’’. É através do pleno engajamento das pessoas envolvidas com o 

trabalho que se consegue vislumbrar oportunidades de melhoria e ganhos sustentáveis. Este trabalho demonstra a aplicação do 

método lean no setor de protoparasitologia do Laboratório Municipal de Campinas.                          

 

Objetivo: 
 

Planejar e executar um processo de intervenção junto a equipe de trabalho do setor de protoparasitologia do Laboratório 

Municipal de Campinas a fim de otimizar os processos de trabalho para análise das amostras biológicas.  

Provocar e envolver todos os colaboradores do setor a fim de tornar a intervenção efetiva. 

Avaliar junto com os colaboradores o real impacto desta intervenção na rotina diária de trabalho. 
 

 

Ações desenvolvidas: 
 

Fizemos um estudo abordando todos os processos de trabalho desenvolvidos no setor com o auxílio dos colaboradores,    

atualmente o setor de protoparasitologia conta com 7 (sete) profissionais. 

Neste estudo fizemos um fluxograma (mapa atual) de todo o processo de trabalho, desde o recebimento das amostras biológicas 

até a liberação do laudo, abordamos fatores que dificultam a otimização do processo, interferentes internos e externos que fazem 

com que uma ação só possa ser executada com um tempo maior do que o estimado. 

Identificamos estas etapas e fizemos um novo fluxograma (mapa futuro) do que poderíamos alterar no processo a fim de 

contribuir para a melhora do desenvolvimento das atividades sem alterar e eficiência dos resultados. 
 

Resultados: 
 

Com o auxílio de toda a equipe do setor conseguimos otimizar o trabalho de triagem das amostra, disponibilizando apenas um 

colaborador para esta função, antes necessitávamos três,  reduzimos o tempo de triagem, ganhando um tempo médio de sete 

horas, equivalente a rotina de um colaborador. Com este tempo antes subutilizado estão sendo feita as análises microscópicas e os 

ensaios parasitológicos.  

Com um número de colaboradores cada vez mais enxuto nos serviços públicos otimizar o tempo efetivo de trabalho é 

fundamental para garantir um ambiente de trabalho mais saudável. 

O impacto principal não foi apenas no tempo e sim no efeito positivo que a uma intervenção com a participação de todos os 

colaboradores pode trazer ao ambiente de trabalho. 
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