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RELATÓRIO

Brasília, 02 de abril de 2018.

A Diretoria de Apoio Operacional/SINFRA/SES.

Senhora Diretora,

Conforme determinado por Vossa Senhoria, foi realizada visita as 
lavanderias da SES/DF e a situação que se encontra os equipamentos passo a 
relatar:

Este relatório visa apresentar um resumo da atual situação dos 
equipamentos de lavanderia instalados nas 11 regionais que possuem 
lavanderia própria.

O maquinário instalado nas unidades de lavagem da SES-DF de uma 
forma geral é dividido em dois fabricantes, SUZUKI e BAUMER.

No momento somente as máquinas de marca SUZUKI estão com 
contrato de manutenção em vigor (Contrato nº 133/2012, processo nº 
060.006835/2009), os equipamentos BAUMER(processo regular nº 
060.006834/2009) estão sem contrato de manutenção.  Isto vem 
ocasionando diversos problemas operacionais para as lavanderias que 
possuem estes equipamentos, pois o serviço de lavagem é constante e não 
pode parar e para tanto se faz necessário acompanhamento de manutenção 
preventivo e corretivo de forma a não ter interrupções e nem comprometer a 
qualidade do serviço de lavagem do enxoval hospitalar.

A idade média de algunas máquinas é elevada, já superam em muito o 
indicado por fabricantes, chegando alguns equipamentos a terem em torno de 
30 anos de uso.
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De uma forma geral relatamos que se estiverem cobertas com o devido 
contrato de manutenção preventiva e corretiva, ALGUNS equipamentos da 
rede da SES-DF tem capacidade de trabalhar normalmente e atender a 
demanda atual de lavagem de roupa hospitalar das regionais, tendo assim a 
SES-DF tempo hábil para tomar decisões estratégicas de médio e longo prazo 
para adequar a situação dos equipamentos, tais como a substituição gradativa 
dos mesmos.

Situações específicas sobre os maquinários de cada regional serão 
apresentadas abaixo:

Hospital Regional de Planaltina:

A lavanderia do HRPL possui os seguintes equipamentos:

02 máquinas de lavar, capacidade 100Kg – Fabricante Baumer, sugiro a 
substituição da mesma por lavadora extratora devido a idade do equipamento e 
tecnologia descontinuada.
01 máquinas de lavar, capacidade 50 – Fabricante Baumer, sugiro a 
substituição da mesma por lavadora extratora devido a idade do equipamento e 
tecnologia descontinuada.
02 secadores de 15Kg – Fabricante Baumer, sugiro a atualização 
tecnológica baseada na NR 12.
01 secador de 50Kg – Fabricante Baumer, sugiro a atualização tecnológica 
baseada na NR 12.
01 calandra – Fabricante Suzuki, sugiro a substituição do equipamento por 
uma calandra a gás GLP.
02 centrífugas – Fabricante Suzuki
01 centrífuga – Fabricante Baumer

Se for substituída as lavadoras convencionais as centrifugas serão 
desnecessárias pois as lavadoras extratoras lavam e centrifugam.

Hospital Regional de Sobradinho:

A lavanderia do HRS possui os seguintes equipamentos:

01 máquinas de lavar, capacidade 100Kg – Fabricante BAUMER, sugiro a 
substituição da mesma por lavadora extratora devido a idade do equipamento e 
tecnologia descontinuada.
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01 Lavadora, capacidade 100Kg – Fabricante Suzuki, sugiro a substituição 
da mesma por lavadora extratora devido a idade do equipamento e tecnologia 
descontinuada.

03 secadores de 50Kg – Fabricante Baumer, sugiro a atualização 
tecnológica baseada na NR 12.
01 secador de 30Kg – Fabricante Baumer, sugiro a atualização tecnológica 
baseada na NR 12.

03 centrífugas, capacidade 50Kg – Fabricante Suzuki
Se for substituída as lavadoras convencionais as centrifugas serão 

desnecessárias pois as lavadoras extratoras lavam e centrifugam.

Hospital Regional do Paranoá:

A lavanderia do HRPA possui os seguintes equipamentos:

02 máquinas de lavar extratoras, capacidade 60Kg – Fabricante BAUMER
03 secadores de 50Kg – Fabricante Baumer
02 calandra – Fabricante Baumer
02 máquinas de lavar extratoras, capacidade 120Kg – Fabricante Suzuki

As lavadoras extratoras estão em bom estado de conservação e funcionando 
normalmente, ´porem as secadoras e calandra necessitam de atualização tecnológica 
atendendo as normas da NR 12.

Hospital Regional da Asa Norte:

A lavanderia do HRAN possui os seguintes equipamentos:

03 secadores de 50Kg – Fabricante SITEC
02 calandra – Fabricante SITEC
04 máquinas de lavar extratoras, capacidade 100Kg – Fabricante Suzuki
02 máquinas de lavar extratoras, capacidade 50Kg – Fabricante Suzuki

As lavadoras extratoras estão em bom estado de conservação e funcionando 
normalmente, porem as secadoras necessitam de atualização tecnológica atendendo as 
normas da NR 12.

A calandra necessita ser substituída por outra que trabalhe com outra fonte de 
energia, visto que as caldeiras foram desativadas.
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Hospital Regional da Asa Sul:

A lavanderia do HRAS possui os seguintes equipamentos:

03 secadores de 50Kg – Fabricante Baumer, sugiro a atualização 
tecnológica baseada na NR 12.
02 calandra – Fabricante Baumer, A calandra necessita ser substituída por outra 
que trabalhe com outra fonte de energia, visto que as caldeiras foram desativadas.
03 lavadoras, capacidade 100Kg – Fabricante Baumer, sugiro a substituição 
da mesma por lavadora extratora devido a idade do equipamento e tecnologia 
descontinuada.
03 centrífugas, capacidade 50Kg – Fabricante Baumer

Se for substituída as lavadoras convencionais, as centrifugas serão 
desnecessárias pois as lavadoras extratoras lavam e centrifugam.

Hospital de Apoio de Brasília:

A lavanderia do Hospital de Apoio possui os seguintes equipamentos:
02 lavadoras – Fabricante Baumer, sugiro a substituição da mesma por 
lavadora extratora devido a idade do equipamento e tecnologia descontinuada.
02 secador – Fabricante Baumer
01 centrifuga – Fabricante Baumer
01 centrifuga – Fabricante Suzuki

Se for substituída as lavadoras convencionais, as centrifugas serão 
desnecessárias pois as lavadoras extratoras lavam e centrifugam.
01 calandra – fabricante Suzuki, funcionando normalmente e em bom estado 
de conservação, porem sugiro a atualização tecnológica seguindo as normas 
de NR 12.

Hospital Regional do Gama:

A lavanderia do HRG possui os seguintes equipamentos:
01 máquinas de lavar extratora, capacidade 60Kg – Fabricante Baumer
02 lavadoras extratoras 120Kg – Fabricante Suzuki

Todas as lavadoras em bom estado de conservação e funcionando 
normalmente.
04 secadores de 50Kg - Fabricante Baumer, sugiro a atualização tecnológica 
baseada na NR 12.
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01 Calandra – Fabricante Suzuki, sugiro a substituição por outra que funcione 
com GLP.

Essa lavanderia encontra-se parada devido ao contrato de lavagem de 
roupa terceirizado.

Hospital Regional de Brazlândia:

A lavanderia do HRBz possui os seguintes equipamentos:

03 secadores – Fabricante Baumer em bom estado de conservação, 
funcionando com queimadores elétricos, necessitando atualização tecnológica 
baseado na NR 12.
01 lavadora, capacidade 100Kg Baumer – sugiro a substituição da mesma 
por lavadora extratora devido a idade do equipamento e tecnologia 
descontinuada.
01 lavadora capacidade 100Kg Baumer – sugiro a substituição da mesma por 
lavadora extratora devido a idade do equipamento e tecnologia descontinuada.
02 centrífugas, capacidade 50Kg – fabricante Suzuki, funcionaodo 
normalmente necessitando atualização da NR 12. Se for substituída as 
lavadoras convencionais, as centrifugas serão desnecessárias pois as 
lavadoras extratoras lavam e centrifugam.
01 calandra – fabricante Suzuki, em bom estado de conservação, porem 
parada devido a desativação das caldeiras.

Hospital Regional de Taguatinga:

A lavanderia do HRT possui os seguintes equipamentos:

04 secadores, capacidade 50Kg – Fabricante Baumer, em bom estado de 
conservação, funcionando com queimadores elétricos, necessitando 
atualização tecnológica baseado na NR 12.
02 calandras – Fabricante Baumer, sugiro a substituição por outra que 
funcione com GLP.
01 lavadora extratora, capacidade 60Kg – Fabricante Baumer
03 lavadoras extratoras, capacidade 120Kg – Fabricante Suzuki

Todas as lavadoras em bom estado de conservação e 
funcionando normalmente.

Hospital Regional de Samambaia:
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A lavanderia do HRSAM possui os seguintes equipamentos:

01 secador – Fabricante Suzuki de 30 kg. em bom estado de conservação, 
funcionando com queimadores elétricos, necessitando atualização tecnológica 
baseado na NR 12.
01 lavadora, capacidade 50Kg – Fabricante Baumer, sugiro a substituição 
da mesma por lavadora extratora devido a idade do equipamento e tecnologia 
descontinuada.
01 lavadora, capacidade 50Kg – Fabricante Suzuki, sugiro a substituição da 
mesma por lavadora extratora devido a idade do equipamento e tecnologia 
descontinuada.
02 centrifuga – Fabricante Suzuki, funcionando normalmente necessitando 
atualização da NR 12. Se for substituída as lavadoras convencionais, as 
centrifugas serão desnecessárias pois as lavadoras extratoras lavam e 
centrifugam.

Hospital Regional de Ceilândia:

A lavanderia do HRT possui os seguintes equipamentos:

03 secadores, capacidade 50Kg – Fabricante Baumer, em bom estado de 
conservação, funcionando com queimadores elétricos, necessitando 
atualização tecnológica baseado na NR 12.
02 calandras – Fabricante Baumer, em bom estado de conservação, porem 
parada devido a desativação das caldeiras.
02 lavadora extratora de 60kg – Fabricante Baumer
01 lavadoras extratoras, capacidade 120Kg – Fabricante Suzuki

Todas as lavadoras em bom estado de conservação e 
funcionando normalmente.

 Desta forma e diante desses fatos relatados é que sugiro que se 
tomem decisões já relatadas em resposta ao Oficio nº 221/2015 do Ministério 
Público, decisões de curto e médio prazo:

A curto prazo,  seria a manutenção dos contratos existentes e 
atualização tecnológica dos equipamentos existentes  e já citados seguindo a 
NR 12. 
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A médio prazo, seria a substituição gradativa dos equipamentos nas 
lavanderias mais urgente, segundo já relatado, com reforma da parte física das 
mesmas. 

Um relatório parecido foi apresentado em resposta ao Ofício citado e 
nesse tempo algumas máquinas sem contrato se desgastaram por falta de 
manutenção corretiva e preventiva.

Atenciosamente,

José Nicolau Didoff
Matrícula 360.548-5

Antônio Luiz de Morais Cunha
 Matrícula 131.271-5


