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Padronizando a Área de Trabalho 

•Padrão = instrumento básico do gerenciamento da 
rotina do dia a dia 

•Padrão = instrumento que indica a meta (fim) e os 
procedimentos (meios) para execução de um trabalho 
• Cada um pode assumir a responsabilidade pelos 

resultados de seu trabalho 

•Padrão = planejamento do trabalho a ser feito 
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Vou padronizar tudo? 

•Comece pelo processo prioritário 

• Somente padronize as tarefas prioritárias 



Fluxogramas 

 



Processo 

•O que é? 



Processo 

•Processo = operação que modifica a forma, 
composição, estrutura, etc. 



Mapeamento de Processos 

• Explicite as tarefas feitas em cada processo 
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•O que é tarefa prioritária? 
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Ordem de Priorização das Tarefas 

•1º - A - Se houver um pequeno erro, o resultado sai 
fortemente comprometido 
•Dentre as A, aquelas onde trabalham mais pessoas 

↓ 

•2º - B - Já houve acidentes no passado 
↓ 

•3º - C - Ocorrem problemas na visão dos supervisores 
e na sua visão 
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Trabalho em Grupo 

•Dividam-se em Grupos 

• Escolham um coordenador e um relator 

•Relacione todas as tarefas realizadas no seu setor 

•Classifique-as em A, B, C 



Ordem de Priorização das Tarefas 

Macro 
processo 

Tarefa = 
Processo  

Nº Pessoas 
Envolvidas 

Nível de 
Prioridade 

Ordem de 
Priorização 



Ordem de Priorização das Tarefas 
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fortemente comprometido 

↓ 
2º - B - Já houve acidentes no passado 

↓ 
3º - C - Ocorrem problemas na visão dos 
supervisores e na sua visão 
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•1º - Faça um check-list de cada etapa da tarefa 

•2º - Verifique como cada profissional daquela tarefa 
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Construindo o POP  

•Passo crítico = passo que tem que ser feito para que a 
tarefa tenha bom resultado 

 

Ex: retirar as cadeiras antes de lavar o piso (duas de cada 
vez, uma de cada vez, com a mão direita, com a mão 
esquerda, de frente para trás, de trás para frente...) 



Construindo o POP  

•1º - Faça um check-list de cada etapa da tarefa 

•2º - Verifique como cada profissional daquela tarefa 
está trabalhando 

•3º - Discuta com o Supervisor as principais discrepâncias 

•4º - Descreva com o Supervisor a sequência certa das 
ações (apenas os passos críticos, de forma resumida) 

•5º - Transcreva a sequência de tarefas no formato 
pactuado 



Hospital Metropolitano Odilon Behrens - HMOB Procedimento Operacional Padrão 
Padrão nº: 

Criado em:  

Nome da Tarefa: Revisado em: 

Responsável: Nº da Revisão: 

Material Necessário  

        

        

        

        

        

        

Passos Críticos 

01 -  

02 -  

03 -  

04 -  

05 -  

06 -  

… 

Manuseio do Material 

  

  

  



Hospital Metropolitano Odilon Behrens - HMOB Procedimento Operacional Padrão 
Padrão nº: 

Criado em:  

Nome da Tarefa: Revisado em: 

Responsável: Nº da Revisão: 

Resultados Esperados 

  

  

Ações Corretivas 

  

  

Aprovação 

Executor: Executor: Executor: 

Coordenador: Gerente: 

  



Trabalho em Grupo 



Trabalho em Grupo 

•Voltem aos Grupos 

•Comparem o Modelo de POP prévio com o modelo 
atual proposto 

• Elabore um Modelo Final 
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• Faça um mapeamento dos processos realizados em seu 
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Período de Dispersão 

• Faça um mapeamento dos processos realizados em seu 
setor 

•Construa a Tabela de Priorização de Tarefas 



Período de Dispersão – Priorizando Tarefas 

Macro 
processo 

Tarefa = 
Processo  

Nº Pessoas 
Envolvidas 

Nível de 
Prioridade 

Ordem de 
Priorização 
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Período de Dispersão 

• Faça um mapeamento dos processos realizados em seu 
setor 

•Construa a Tabela de Priorização de Tarefas 

• Selecione as 4 tarefas prioritárias 

• Elabore o POP das tarefas priorizadas 

 



Período de Dispersão – Elaborando o POP 

•1º - Faça um check-list de cada etapa da tarefa 

•2º - Verifique como cada profissional daquela tarefa 
está trabalhando 

•3º - Discuta com o Supervisor as principais discrepâncias 

•4º - Descreva com o Supervisor a sequência certa das 
ações (apenas os passos críticos, de forma resumida) 

•5º - Transcreva a sequência de tarefas no formato 
pactuado 



Grata! 
Adriana de Azevedo Mafra 

adrianaamafra@yahoo.com.br  
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