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Resumo 

 

O laboratório de análises clínicas Fleury realiza em média cinquenta mil 

exames por dia, além de dar suporte à hospitais, clínicas, sanatórios e outros 

laboratórios de pequeno porte. Além disso, suas divisões são: bioquímica, imunologia, 

hematologia, biologia molecular e químicas especiais. O objetivo desta pesquisa é 

elaborar um projeto considerando o mapeamento do sucesso do layout nas áreas. De 

fato, neste contexto elevar a qualidade e a confiabilidade dos estudos realizados.   

 

 

Palavras-chave: Layout, Projeto, Demanda, Principais Problemas, 

Interdisciplinaridade. 

 

Introdução 

Tomamos como objeto de pesquisa o Laboratório Fleury Medicina e Saúde, cujo 

arranjo físico tornou-se a base para nosso estudo de caso. Assim, é necessário 

conhecer os meios internos e externos que influenciam a empresa, para em seguida 

fazer um planejamento do todo, depois as partes, planejar o ideal e depois o prático. 

Dessa forma inicia-se o layout com uma visão global, que posteriormente será 

detalhada e trabalhada para evitar erros que podem produzir padrões de fluxo longos 

e confusos, estoque de materiais, filas de clientes formando-se ao longo da operação, 

inconveniência para os clientes, tempos de processamento longos, operações 

inflexíveis, fluxos imprevisíveis e altos custos. 

O planejamento sistemático de layout é uma ferramenta que promove a 

preparação para o processo de análises eficientes desde a sua fase pré-analítica, 

promovendo resultados com condições para receber estruturas e ferramentas 

modernas de produção.  

 

 

 

 

 

 

 



Objetivos 

 

O objetivo desta pesquisa em questão é o mapeamento do sucesso do layout 

aplicado na unidade central do laboratório de análises clínicas Fleury.  

Identificar os recursos disponíveis em relação ao espaço a ser planejado o layout. 

Avaliar as dificuldades do projeto em si bem como, as demandas e as percepções das 

partes interessadas. 

 

Metodologia 

 

A proposta metodológica inclui os seguintes pontos: a pesquisa de campo, a 

coleta e a análise dos dados. Neste sentido, a pesquisa em questão objetiva a 

alteração do layout atual e, avaliação do desempenho deste planejamento com base 

no aproveitamento das aulas de gestão da produção.  

Assim, o referencial teórico, possui limitação na sua investigação literária 

devido à ausência de títulos dedicados na área, restando em sua maioria capítulos de 

literaturas de administração da produção. As informações fornecidas pelo laboratório 

no que se refere às estratégias de mercado e seu planejamento estratégico em longo 

prazo foi satisfatório em termos teóricos e operacionais, mas limitam o trabalho em 

algumas fases. 

 

1. Layout do Laboratório Fleury 

 

Trata-se neste contexto, de um arranjo físico por processo/funcional, característico 

de muitas indústrias e provavelmente da maioria das atividades de prestação de 

serviços, os centros de trabalho são agrupados de acordo com a função que 

desempenham. Os materiais move-se de um centro a outro de acordo com a 

necessidade. O mesmo grupo de máquinas serve a produtos diferenciados, 

aumentando a flexibilidade do sistema a mudanças no projeto do produto ou processo. 

Considerou-se alguns pontos fundamentais sobre o layout laboratorial por 

processos e, consequentemente, sua estrutura e elaboração em três fases: a pré– 

analítica, a analítica e a pós-analítica. As três fases são fundamentais para o processo 

com um todo. 

 



 

Figura 1: corresponde aos setores: analítico, pré e pós-analítico do laboratório 

Fleury 

 

A fase pré-analítica é a coleta e identificação dos tubos de exames 

laboratoriais; transporte do material coletado até a central técnica; separação dos 

tubos por setores: imunologia, bioquímica, hematologia entre outros. É nesse estágio 

que começa a preparação do material para fase analítica onde os tubos de exames 

são destampados, centrifugados, separados em racks ou bandejas. 

Desse modo, ocorreram acréscimos na demanda e novas máquinas 

precisaram ser instaladas, houve excesso de material em processo e, houve uma 

movimentação excessiva de material.  

Assim sendo, obter soluções flexíveis, isto é, possíveis de serem modificadas 

sem maiores dificuldades, exige que todos os processos e os equipamentos do 

mesmo tipo sejam desenvolvidos no mesmo local as montagens e as operações 

semelhantes sejam agrupadas na mesma área. 
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