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Introdução: A busca pela qualidade tem sido objeto de preocupação de muitos gerentes e 

administradores, no entanto, esta busca não se limita à avaliação final da qualidade de 

produtos e serviços, ou seja, há consciência por parte dos gestores de que é preciso que haja 

qualidade nos processos produtivos como um todo [1]. Para a garantia da qualidade foram 

desenvolvidas vários tipos de ferramentas a fim de otimizar os processos organizacionais, 

uma delas, é o diagrama de causa e efeito (Diagrama de Ishikawa) considerado um 

instrumento da qualidade passível de ser utilizado na relação existente entre o resultado de um 

processo (efeito) e os fatores (causa) que possam interferir no resultado final [2]. Entre os 

meios de produção que o diagrama de causa efeito pode ser aplicado estão as UAN´s, espaços 

de grande exposição a riscos e acidentes associados às atividades desenvolvidas, assim, são 

imprescindíveis as estratégias e ações que visem aprimorar a prevenção da ocorrência de 

acidentes e consequentemente a segurança no trabalho, nesse contexto, a utilização de 

ferramentas da qualidade são de extrema importância em UAN’s [3]. Objetivos: Aplicar 

ferramentas da qualidade para a adequação da utilização da luva de malha de aço em uma 

Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN). Métodos: Trata-se de um estudo descritivo 

transversal qualitativo, para verificar a adequação do uso de equipamento de proteção 

individual (EPI) luva de malha de aço pelos manipuladores de alimentos. O local de aplicação 

do estudo foi em uma UAN de uma Universidade pública do Estado do Pará, a qual atuam 

119 funcionários dos quais 81 diretamente em contato com a manipulação dos alimentos. Para 

a verificação da adequação do uso do EPI luva de malha de aço, utilizou-se o Diagrama de 

Causa e Efeito ou Diagrama de Ishikawa, no qual foi apontado o problema a ser resolvido e as 

causas desse problema e a ferramenta 5W2H que tem como significado: what, why, when, 

where, who, how, how much para traçar um plano de ação para cada fator (causa). A 

aplicação do diagrama se deu por meio da ferramenta 5M’s: materiais, mão de obra, método, 

meio ambiente e medida. Após elencadas as principais causas e efeitos da não adequação do 

uso das luvas de malha de aço foi gerado o Diagrama de Ishikawa com as respectivas causas. 

Após essa etapa foram criados planos de ação a fim de minimizar ou solucionar o problema a 

ser resolvido, em sequência, foram elaboradas planilhas de controle, gráficos e por fim um 

relatório de impressão consolidando os resultados de acordo com os dados preenchidos 

anteriormente. Para obtenção dos resultados foi utilizado o Programa Luz – Planilhas 

Empresariais – Diagrama de Ishikawa versão 3.0. Resultados e Discussão: Tendo o 

Diagrama de Ishikawa como auxílio para um estudo mais aprofundado sobre as possíveis 

causas do problema, obteve-se o resultado gerado pelo gráfico top 5 de causas mais 

relevantes. Os resultados apontados pelo gráfico estão relacionados a materiais, mão de obra, 

materiais, método e mão de obra, respectivamente. A partir da combinação das ferramentas 

diagrama de Ishikawa e 5W2H, obteve-se um plano de ação priorizado, de acordo com a 

atribuição de valores criados a partir do diagrama. Notou-se que para cada causa geradora do 

problema pode haver uma solução correspondente no plano de ação. Sendo assim, a título de 
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discussão, destacam-se aqui somente cinco causas: materiais, métodos, mão de obra, meio 

ambiente e medida. De acordo com o programa o elemento de causa mais relevante para o 

problema em questão foi a mão de obra, estando relacionada a esta as subcausas: pressa para 

execução da atividade, imprudência do manipulador, relacionado a não utilização do EPI e 

uso inadequado do EPI no ato do corte. Para cada subcausa foram elaborados planos de ação 

de médio e longo prazo que já estão em andamento e referem-se ao reforço de orientações 

para os colaboradores da terceirizada. O segundo elemento mais relevante foi referente ao 

material e entre as subcausas o alto custo do insumo é a de maior gravidade, seguido de 

quantidade limitada do material disponível e luva depreciada, visto que a responsável pela 

compra do insumo é a empresa terceirizada o plano de ação relacionado a essas subcausas 

propõe a pesquisa de outros fornecedores de EPI’s pela terceirizada, realização de 

planejamento para maior aquisição de luvas, e troca das luvas depreciadas sempre que 

necessário. O terceiro elemento mais relevante foi relacionado ao método utilizado no 

processo, a subcausa mais pertinente foi a higienização inadequada da luva de malha de aço. 

Dessa forma um treinamento especializado para os manipuladores de alimentos irá 

proporcionar a melhoria na utilização correta do EPI. O meio ambiente do local de trabalho 

foi o quarto elemento mais relevante e teve como subcausa a falta de espaço, assim, angariar 

fundos para a ampliação da área de pré-preparo é o plano de ação proposto para a resolução 

desse problema. O último elemento de associação às causas é a medida, que tem como 

subcausa o controle insuficiente do uso do EPI e aumentar a fiscalização da liberação de luvas 

de malha de aço é o plano de ação para a adequação da utilização do respectivo EPI. Pode-se 

perceber também, que a partir do agrupamento realizado no Diagrama de Ishikawa, nota-se 

que as causas aplicadas na ferramenta 5W2H, pertencem a diferentes categorias, de forma 

que, cada uma delas deve ser priorizada para a resolução dos problemas. 

Conclusão/Considerações Finais: Como resultado, observou-se que cada ferramenta teve 

sua importância neste trabalho. O Diagrama de Ishikawa foi eficaz para a identificação e 

organização das causas que levam ao problema de inadequação do uso da luva de malha de 

aço, e o 5W2H foi efetivo para a elaboração de planos de ação para resolução do problema. 

Com base no estudo apresentado, pode-se concluir que as ferramentas da qualidade 

apresentadas (Diagrama de Ishikawa e 5W2H) têm sua relevância para o processo de 

mapeamento no cotidiano das organizações, uma vez que, tais ferramentas fornecem 

objetividade e praticidade para identificar, organizar, priorizar e traçar um plano de ação para 

as principais causas dos possíveis problemas que possam ocorrer em uma UAN. 

 

Descritores: Diagrama de Ishikawa, 5W2H, Planos de ação. 
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