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Introdução: Medir o desempenho da unidade de centro cirúrgico passa a ser extremamente importante para 
obter melhores resultados nos processos de trabalho, reduzindo custos operacionais e promovendo a 
satisfação dos clientes médico e paciente. A equipe de enfermagem precisa criar soluções eficiente, eficazes 
e adequadas para as situações cotidianas de seu setor de atuação, fundamentadas nos valores internos da 
empresa. Para se obter um resultado positivo é fundamental envolver a equipe na construção dos indicadores 
e mantê-los atualizados sobre os resultados1. O atraso para iniciar as cirurgias é uma das maiores causas de 
desperdício que um hospital enfrenta. O tempo de limpeza e preparo da sala operatória e a adequada 
administração dos intervalos entre um procedimento e outro se constituem em importantes fatores para 
promover melhores resultados no centro cirúrgico2, esse tempo é conhecido como setup. A redução do 
intervalo de tempo entre as cirurgias, o tempo de limpeza e preparo da sala operatória possibilitam a 
realização de maior número de procedimentos por sala, ampliando dessa forma, a capacidade produtiva da 
unidade3. Objetivo: Relatar experiência de mobilização do grupo de técnicos de enfermagem para mudança 
de método de desmontagem e montagem de sala. Método: Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de 
experiência. Este trabalho foi desenvolvido com colaboradores do Centro Cirúrgico de um hospital particular 
no município de Porto Alegre – RS. Este Centro Cirúrgico tem 17 salas, com realização média de 2000 
cirurgias mensais. Resultados: Cada enfermeira realizou com sua equipe um brainstorm sobre o que poderia 
ser melhorado para redução do tempo de setup de sala. Após foi trabalhado com o diagrama de Ishicawa 
para avaliarmos as oportunidades. Foram realizados dois encontros com atividades lúdicas e práticas com 
colaboradores selecionados de cada grupo, sendo técnicos de enfermagem, enfermeiros, técnica da 
hospedagem e liderança do centro cirúrgico. No primeiro encontro com o grupo selecionado foi realizada 
divisão em dois grupos de trabalho e realização de dinâmica com brinquedo infantil de montar, com foco em 
medir os tempos de montagem e mostrar a importância de se ter método para atingir melhores resultados. 
Em campo foi distribuído planilhas de controle de ações e tempo para serem observados e registrados 
tempos de setup de sala. Conclusões: A análise das planilhas de controle de ações e tempo, discussão e 
reflexão sobre o tema, demonstraram algumas necessidades: padronização das atividades desenvolvidas para 
realização da desmontagem de sala e a preparação da sala para realização do próximo procedimento; 
sistematização de ação conjunta do técnico de enfermagem com o funcionário da higienização otimizando o 
tempo de limpeza da sala e treinamento de novos funcionários e educação continuada.
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