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RESUMO 

Mattos, CM. Aplicação do Kanban no processo de Internação de uma unidade 
hospitalar pediátrica [dissertação de mestrado]. Niterói: Universidade Federal 
Fluminense, Faculdade de Enfermagem; 2016. 
 
Pesquisa cujo objeto de investigação é a aplicação da ferramenta Kanban no 
processo de internação na clínica médica pediátrica de uma unidade hospitalar 
pública municipal. Tem por objetivo geral: elaborar o planejamento de aplicação da 
ferramenta Kanban para o processo de internação hospitalar de uma unidade 
pública pediátrica. Objetivos específicos: buscar evidências sobre a utilização da 
ferramenta Kanban na área da saúde; aplicar a ferramenta Kanban no processo de 
internação hospitalar na unidade pública pediátrica; adaptar a ferramenta para a 
especificidade do processo de internação hospitalar na unidade pública pediátrica 
em estudo. Trata-se de uma pesquisa participante, descritiva, com abordagem 
qualitativa, sobre a adaptação e aplicação de uma ferramenta administrativa de 
gestão denominada Kanban. Os resultados apontam que a introdução de uma 
ferramenta administrativa inovadora, em um serviço de saúde em unidade pública, 
requer a escolha objetiva de gestores locais que possuam poder de liderança e 
comando, tenham flexibilidade, sejam agregadores e conheçam profundamente 
sua equipe, sendo características essenciais para realização de um planejamento 
do plano de aplicação do Kanban como ferramenta de gestão na rotina diária dos 
profissionais da clínica médica pediátrica. Conclui-se ser essencial a adesão da 
equipe multiprofissional à aplicação da ferramenta no processo de hospitalização, 
havendo participação ativa dos setores chaves da unidade e apoio integral da 
direção. Neste processo, o vínculo criado entre o pesquisador e os participantes 
favorece a troca de conhecimento referente à situação investigada, de forma que, 
em conjunto, desenvolvam atitudes para solucionar interferências e encontrar a 
melhor forma de implantação e aplicação da ferramenta em sua rotina diária, de 
modo participativo. O Kanban aplicado à clínica médica pediátrica demonstra ir 
além da gestão de leitos, ele facilita a tomada de decisão sobre um tratamento ou 
diagnóstico instaurado, reduz o tempo de permanência da criança na unidade, 
subsidia a diminuição dos custos e possibilita a criação de indicadores específicos 
para área pediátrica.  
 
Descritores: Administração Hospitalar; Administração de Serviço de Saúde; 
Gestão de Informação em Saúde; Gestão da Qualidade; Indicadores de Gestão. 
 
Palavras chaves: Kanban; Lean; Gestão de leitos; Ferramenta de gestão. 

 

  



ABSTRACT 

Mattos, CM. Application of Kanban in the hospitalization process of a pediatric 
hospital unit [master’s degree thesis]. Niterói: Fluminense Federal University, 
Nursing School; 2016. 
 
A study approaching the application of the Kanban tool in the process of 
hospitalization in the pediatric medical department of a municipal public hospital 
unit. Its main goal is to elaborate the planning of application of the Kanban tool for 
the hospitalization process of a pediatric public unit. It also presents the following 
specific goals: to seek evidence about the use of the Kanban tool in the health area; 
to apply the Kanban tool in the hospitalization process in the pediatric public unit; to 
adapt the tool to the specificity of the hospitalization process in the pediatric public 
unit under study. This is a participatory, descriptive study with a qualitative approach 
about the adaptation and application of an administrative management tool known 
as Kanban. The results indicate that the introduction of an innovative administrative 
tool in a public health service requires the objective choice for local managers who 
have leadership and command power, are aggregators, flexible and have a deep 
knowledge of their team, since these are essential characteristics to project the 
Kanban application plan as a management tool in the daily activities of pediatric 
medical clinic professionals. We concluded that the adhesion of the 
multiprofessional team to the application of the tool in the hospitalization process is 
essential, with active participation of the key sectors of the unit and integral support 
of the management. In this process, the link created between the researcher and 
the participants favors the exchange of knowledge regarding the investigated 
situation, so they can develop actions to solve interferences and find the best way 
to implement and apply the tool in their daily activities together. The Kanban tool, 
when applied to the pediatric medical clinic, is capable of reaching beyond bedside 
management, it also facilitates decision making on an established treatment or 
diagnosis, reduces the patients’ time in the unit, helps in the reduction of costs and 
allows the creation of specific indicators for pediatric area. 
 
Descriptors: Hospital Administration; Health Service Administration; Health 
Information Management; Quality management; Management indicators. 
 
Keywords: Kanban; Lean; Bed management; Management tool. 
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EXPRESSÕES EM LÍNGUA ESTRANGEIRA  

Just-in-Time: Termo inglês, que significa literalmente “na hora certa” ou “momento 
certo” 

Kaizen: Palavra de origem japonesa que significa mudança para melhor 

Kanban: Cartão ou sinalização 

Lean thinking: Pensamento enxuto, filosofia de gestão inspirada em práticas e 
resultados do Sistema Toyota 

WhatsApp: aplicativo de comunicação que faz um trocadilho com a frase ‘What’s 
up?’, a qual significa “O que está havendo?” Ou “E aí?” 
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CAPÍTULO I 

1. INTRODUÇÃO 

O processo de utilização dos serviços de saúde é resultante da interação do 

binônimo: atitudes dos indivíduos que procuram cuidados e dos profissionais que 

os conduzem ao sistema de saúde1. 

Em linhas gerais, os determinantes da utilização dos serviços de saúde 

podem ser descritos como aqueles fatores relacionados à necessidade de saúde, 

aos usuários, aos prestadores de serviços, ao tipo de sistema de saúde e à 

organização referentes ao modo de remuneração, acesso sociogeográfico e 

político1-2. 

Falar em qualidade, em unidade hospitalar, hoje em dia significa falar em 

algo que possa englobar todos os requisitos apresentados numa abordagem 

sistêmica, integrada e coerente3, resultante da liderança da organização2-5. Deve 

ser advinda de uma ação coletiva e não de um departamento de qualidade, 

envolvendo todos os integrantes da instituição2. Concerne à liderança adotar um 

sistema de monitoramento ou de gestão de processo viabilizando atingir uma 

assistência de excelência, e que abranja ações gerenciais diversas dentro de 

modelos de gestão e de assistência definidos e claros dos quais podemos destacar 

quatro: padronização da assistência de enfermagem e administrativa; análise das 

inter-relações entre os processos e resultados como indicadores de qualidade da 

assistência à saúde; realização de mesas de discussão multiprofissional dos casos 

clínicos não resolutivos ou de longa permanência hospitalar e avaliação da 

qualidade dos cuidados prestados à saúde6-7. 

Uma das maiores portas de entrada no âmbito do Sistema Único de Saúde 

(SUS) é a rede de atenção às urgências, reorganizada em 2011 pela Portaria nº 

2.3957, que teve o componente hospitalar ampliado e a qualificação das portas de 

entrada e linhas de cuidados prioritários e pediátricos reordenados, levando a 

realização de reformas e readequação física e tecnológica das instituições 

hospitalares nacionalmente.  
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A unidade hospitalar pediátrica em estudo localiza-se na região da Baixada 

Fluminense do Estado do Rio de Janeiro em atendimento de médio porte, e possui 

problemas de ordem administrativa e de dimensionamento de pessoal que afetam 

direta e indiretamente o atendimento oferecido à clientela composta de crianças na 

faixa etária de 30 dias a 13 anos e 11 meses. Em fevereiro de 2014 passou a 

integrar um complexo pediátrico composto por ela e pela primeira Unidade de 

Pronto Atendimento (UPA) Infantil Walter Garcia Borges do Brasil, em terreno 

anexo a essa unidade. 

Esta pesquisa procurou estudar a realidade da instituição pertencente ao 

SUS, que com advento da Portaria nº 2.395/20117 e de sua inclusão como unidade 

de retaguardaa da rede de urgência necessitou sofrer modificações no seu 

processo de internação. Dentre as alterações, ocorreu reestruturação de sua planta 

física com a perda de seu setor de emergência e inclusão de novas estruturas 

administrativas que alteraram significativamente seu modo de operacionalizar. 

Foram fechados os seguintes setores: urgência e emergência e a sala amarelab, 

cujo atendimento passou a ser realizado na UPA infantil, iniciando seu processo de 

reforma e readequação estrutural atendendo aos novos padrões estabelecidos pelo 

Ministério da Saúde7-8. 

Ao processo de hospitalização foi introduzido o Núcleo Interno de Regulação 

(NIR)c, a partir do qual se inicia o proceso de admissão até a alta responsável. Este 

fluxo varia conforme a capacidade de atendimento de cada instituição e o serviço 

estruturado para seu funcionamento adequado, conforme a normatização 

                                                 
aUnidade ou Hospital de retaguarda: a Portaria 2.395/2011 (atualizada em 2012 pela Portaria nº 
2.809) descreve em seu Art. 12 que as instituições hospitalares, públicas ou privadas, que 
disponibilizarem leitos de retaguarda às Portas de Entrada Hospitalares de Urgência, por meio da 
organização de enfermarias clínicas, estarão aptas a receber custeio diferenciado, no valor de R$ 
300,00 (trezentos reais) por diária do leito novo ou qualificado.  
bSala amarela: setor de atenção de cuidados e estabilização de quadro clínico de pacientes 
instáveis. 
cNIR: núcleo interno de regulação instalado em cada unidade, diretamente vinculado e subordinado 
à direção da unidade e se incube de controlar diariamente a disponibilidade de leitos com base no 
censo diário hospitalar e da oferta dos recursos diagnósticos e terapêuticos, garantindo o acesso, 
acolhimento e atendimento humanizado dos usuários do SUS. É o interlocutor direto e permanente 
com o SISREG. É composto por recursos complementares, como conselho consultivo, equipe do 
NIR, estatística e informação, com competências definidas. Entre suas missões estão: ser 
observatório do sistema de internação do Complexo Assistencial Hospitalar, alimentar o Sistema de 
Informações Hospitalar, e a disponibilizar relatórios quantitativos e qualitativos dos indicadores 
hospitalares. 
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preconizada em pediatria7,9. No hospital em estudo, o advento da implantação da 

central de regulação municipal, ocorrida em maio de 2015, e a instalação da central 

municipal de regulação de vagas infantil, em fevereiro de 2016, consolidaram o 

Sistema de Regulação de Vagas (SISREG)d no município, trazendo uma nova 

forma de gerir a internação e de pensar a gestão de leitos, a partir da introdução 

verticalizada de uma ferramenta de gestão denominada Kanban.  

A adoção desta ferramenta se deu de forma impositiva, por ordens de 

gestores superiores à unidade e apresentou-se inicialmente como um novo tipo de 

cobrança de resultados no gerenciamento hospitalar. O Kanban se apresenta como 

um instrumento de critério de classificação de paciente, aplicável no momento da 

solicitação de internações e realização de transferências para as unidades 

municipais e intermunicipais hospitalares10-11. 

O complexo manteve em comum: a direção geral, o departamento de 

pessoal, direção administrativa e o serviço de manutenção, sendo que a 

composição de recursos humanos (RH) da UPA infantil deu-se por uma divisão 

simples dos funcionários do hospital, na razão de 2:1, por remanejamento de 

aproximadamente 66% de seu quadro funcional e complementação sob a forma de 

contratos para categorias não disponíveis administrativamente, estruturada sem 

prévio dimensionamento de pessoal.  

Diante da nova situação apresentada à direção do complexo, a mesma optou 

por delegar à coordenação do NIR a realização da mudança na estruturação do 

novo processo de internação. 

A adoção da ferramenta Kanban, na unidade em estudo, teve como premissa 

avaliar a gestão de leitos no processo de internação hospitalar, cabendo à 

coordenação adaptá-la, implantá-la e aplicá-la em todas as etapas do processo e, 

simultaneamente, realizar a sensibilização dos gestores locais e da equipe 

multiprofissional na aplicação do novo instrumento de gestão na rotina da 

unidade10-11. 

                                                 
dSISREG: Sistema de Regulação de Vagas , na sua forma on-line, ou seja, funciona com 
navegadores (Internet Explorer, Mozilla Firefox, etc.) instalados em computadores conectados à 
internet. Esse software é disponibilizado pelo Ministério da Saúde para o gerenciamento de todo 
Complexo Regulatório, indo da rede básica à internação hospitalar, visando à humanização dos 
serviços, maior controle do fluxo e a otimização na utilização dos recursos, além de integrar a 
regulação com as áreas de avaliação, controle e auditoria.  
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Na fase inicial do Complexo Infantil, a unidade não foi contemplada com 

médicos plantonistas, somente os médicos visitadores no período diurno. No 

período subsequente, a responsabilidade de avaliação, reavaliação médica e 

intercorrências ficou a cargo dos médicos plantonistas da UPA infantil e também a 

indicação de internação e confecção do prontuário para sua efetivação. 

Foi enquanto coordenadora do NIR que percebi a riqueza da ferramenta 

como instrumento para avaliação da qualidade da assistência prestada à clientela 

pediátrica, favorecendo a criação e aplicação dos indicadores de qualidade e 

administrativos potentes para melhorar a qualidade dos serviços oferecidos, 

realizar o dimensionamento real dos profissionais por área de atuação, e reduzir o 

gasto com insumos e medicamentos, indo além do gerenciamento de leitos imposto 

pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) local. Por não ter sido ouvida no 

processo de tomada de decisão e não ter recebido capacitação prévia, a equipe 

multidisciplinar percebeu a ferramenta como um trabalho a ser realizado de forma 

impositiva11. 

Um dos grandes problemas das instituições públicas de saúde é a 

persistência da realidade do serviço estático e burocrático, que dificulta a 

operacionalização das atividades assistenciais e de comunicação e a integração 

intersetorial nas instituições, refletindo na implantação de novos processos ou 

ferramentas. Porém, a efetiva aplicabilidade do Kanban só é possível com um 

envolvimento da equipe multidisciplinar e dos gestores da unidade, em um 

processo contínuo de esclarecimento de sua finalidade e utilização, obtendo uma 

adesão participativa durante todo o curso da hospitalização10,12.  

Dessa forma, emergiu o seguinte problema de pesquisa: como implantar a 

ferramenta Kanban no processo de internação e reorganização do serviço em uma 

unidade hospitalar pediátrica, trabalhando com uma equipe multidisciplinar 

diversificada? 

As diretrizes gerenciais do processo de internação em uma unidade de 

saúde podem ser compreendidas como as políticas gerais ou básicas, aliadas às 

“normas da casa”, que a organização define para serem cumpridas durante o 

procedimento de internação6,9-10,12. 
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A comunicação interna é primordial para tornar o processo de admissão mais 

eficaz e integrado, refletindo na recepção da criança na unidade e interferindo no 

processo de hospitalização. A unidade em estudo não dispõe de um serviço de 

telefonia interna de ramais, contando apenas com uma linha telefônica externa para 

realização de todo o serviço de internação e solicitações externas. E o serviço de 

informatização é o básico, com o mínimo necessário para operacionalização, 

atendendo às necessidades da unidade e dificultando feedbacke intersetorial e 

interinstitucional12. 

A gestão dos fluxos de internação é vista como um instrumento de controle 

administrativo de alto valor, permitindo a elevação da qualidade do serviço 

oferecido à clientela durante a hospitalização.  

Surgiram, na última década, vários instrumentos e políticas de controle 

administrativos tais como: a acreditação hospitalar, portal da transparência, 

Reforço à Reorganização do Sistema Único de Saúde (REFORSUS), conselhos 

municipais de saúde, adotados pelas prefeituras em busca da qualidade total e 

saúde com obtenção das ISO (Internacional Organization for Standardization), não 

mais restritos ao setor industrial, sendo que o conjunto destes valores contribuiu 

para valorização dos processos de saúde2, 4,11. 

1.1 Objeto e objetivos 

O objeto deste estudo é a aplicação da ferramenta Kanban no processo de 

internação na clínica médica pediátrica de uma unidade hospitalar pediátrica. 

1.1.1 Objetivo geral 

Elaborar o planejamento de aplicação da ferramenta Kanban para o 

processo de internação hospitalar de uma unidade pública pediátrica. 

1.1.2 Objetivos específicos 

a) Buscar evidências sobre a utilização da ferramenta Kanban nas unidades de 

saúde.  

                                                 
eFeedback: semanticamente significa realimentar. Na área da saúde traduz-se por um processo de 
retroalimentação de informações. 
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b) Adaptar a ferramenta para a especificidade do processo de admissão 

hospitalar na unidade pública pediátrica em estudo. 

c) Aplicar a ferramenta Kanban no processo de internação hospitalar na 

unidade pública pediátrica em estudo. 

O estudo realizado contribuiu institucionalmente ao demonstrar que a gestão 

de leitos favorece a diminuição dos gastos financeiros e auxilia na sistematização 

da assistência prestada, levando à construção de indicadores específicos para 

unidade que futuramente poderá utilizar tais dados em pesquisas científicas 

realizadas pelos diversos profissionais11-14. 

A pesquisa pode contribuir no sentido de fornecer subsídios aos profissionais 

de saúde e docentes na realização de sua aplicação em cenários semelhantes, 

demonstrando de forma científica como empreender o planejamento de instauração 

e execução do Kanban de forma compreensível e efetiva no processo de 

hospitalização pela equipe multidisciplinar, elevando a qualidade da assistência ao 

nível da excelência2 e contribuindo como uma diretriz para implementação e 

reorganização dos setores pediátricos dentre outros, em instituições públicas e 

privadas15-16.  

O estudo insere-se na linha de pesquisa: O Contexto do Cuidar em Saúde 

do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu do Mestrado Profissional em 

Enfermagem Assistencial (MPEA), e na linha de Gestão dos Serviços de Saúde e 

de Enfermagem do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Cidadania e Gerência na 

Enfermagem (NECIGEN). 
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CAPÍTULO II 

2. BASES CONCEITUAIS 

Este capítulo apresenta as bases conceituais que enfatizam a importância 

da gestão em saúde no processo de internação hospitalar em uma unidade 

pediátrica, baseada na visão do cidadão integral e gestão administrativa de 

qualidade, visando o aprimoramento dos serviços ofertados, facilitados pela 

introdução de protocolos e fluxos institucionais. 

2.1 Gestão hospitalar e seus processos 

Gestão pressupõe a realização de um conjunto de tarefas voltadas para a 

garantia da efetividade de todos os recursos disponibilizados pela instituição, 

objetivando atingir as metas institucionais. Outros definem como a ação e o efeito 

de administrar ou dirigir uma determinada instituição, tendo como função 

aperfeiçoar o andamento da mesma2,4,8. 

O processo é compreendido como uma cadeia de ações e decisões que 

produz determinado resultado, podendo ser simples ou complexo conforme sua 

intrínseca natureza ou constituir internamente outros processos, tendo relevância 

no funcionamento da organização e na missão da instituição6. 

O processo em saúde, por sua vez, é um procedimento de avaliação que 

enfoca o cuidado dado, baseado na premissa de padrões de desempenho e 

atividades dedicadas à assistência do paciente por ações específicas realizadas, 

eventos concorrentes e interações humanas comparadas aos padrões aceitos16,11. 

Em contrapartida, o processo de gestão refere-se a um conjunto de tarefas 

voltadas para a garantia da efetividade de todos os recursos disponíveis pela 

organização. Confunde-se a gestão com a própria administração responsável pela 

funcionalidade da organização, a partir da excelência na tomada de decisões e 

contribuição para o desenvolvimento dos recursos humanos12, 15-16. A gestão de 

processo na área da saúde é realizada por padronização de protocolos clínicos e 

procedimentos operacionais padrões2.  

A administração pode ser entendida como o processo de gestão ou 

gerenciamento dos diversos recursos dentro de uma instituição, onde ocorrem as 

http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Avalia%C3%A7%C3%A3o
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diversas atividades organizacionais a partir do emprego dos pilares de 

planejamento, organização, direção e controle e ambiência12. Falar em qualidade 

em unidade hospitalar atualmente significa englobar todos os requisitos 

apresentados numa abordagem sistêmica, integrada e coerente3. 

A qualidade é consequência de uma ação conjunta dos diversos setores da 

organização, agindo de forma complementar e orquestrada com comprometimento 

dos profissionais, objetivando bom desempenho de suas atividades em prol da 

excelência do desempenho institucional2,4-5,11. 

Ao gestor de qualidade é atribuída a função de maestro das atividades 

institucionais visando à integração dos diversos setores, uma vez que pertence ou 

está ligado à direção da instituição2. Este cargo deve ser exercido por uma pessoa 

responsável pela organização que acompanhe todo o processo de gestão e crie um 

sistema de ações para a melhoria de desempenho como: padronização da 

assistência de enfermagem e administrativa por protocolos; realização de mesas 

de discussão clínicas multiprofissionais; avaliação da qualidade dos cuidados 

prestados; analise das inter-relações entre os processos e resultados; revisão de 

óbitos e eventos sentinelas; ações de acompanhamento ético profissional e 

específico para controle das infecções hospitalares dentre outras medidas2,6. 

As primeiras normatizações em qualidade foram realizadas na área de 

engenharia eletrotécnica com padronizações internacionais propostas no ano de 

1906 pela Internacional Eletrotécnica Commission (IEC - Comissão Internacional 

de Eletrotécnica). Entre 1946 e 1947 iniciou-se um trabalho pioneiro para atuar nas 

demais áreas.  As atividades do grupo evoluíram atingindo melhorias dos serviços 

prestados, chegando a um alto nível de excelência5. 

Qualidade total é uma técnica de administração multidisciplinar formada 
por um conjunto de programas, ferramentas e métodos, aplicado no 
controle do processo de produção das empresas, para obter bens e 
serviços pelo menor custo e melhor qualidade, objetivando atender as 
exigências e a satisfação dos clientes5:33. 

A qualidade em saúde pode ser caracterizada pela perspectiva da 

mudança5. As instituições públicas só aderiram aos programas de qualidade 

quando os administradores públicos perceberam as vantagens de investir não 

somente na aquisição de insumos e equipamentos, mas também na capacitação e 
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desenvolvimento dos RH, elevando a qualidade da assistência oferecida à 

população, inclusive com investimentos em pesquisa5,13,15-17. 

Nesta perspectiva, a análise da integralidade da atenção à saúde passa a 

ser o eixo fundamental de mudança com incorporação de políticas públicas de 

saúde diretamente relacionadas e direcionadas aos serviços13-14,18. Medir a 

qualidade e a quantidade em um programa e/ou serviço de saúde é imprescindível 

para o planejamento, organização, coordenação, direção, avaliação e controle da 

atividade desenvolvida15. A qualidade hospitalar está relacionada à capacidade de 

gerenciar pessoas e equipamentos13. 

Na área da saúde, os primeiros modelos direcionados à questão da 

qualidade de assistência prestada estabeleciam um método de coleta de dados, 

que datam da época de Florence Nightingale (1820-1910), visando à melhoria da 

qualidade do atendimento aos soldados durante a guerra da Criméia em 185513,15. 

A padronização dos processos de avaliação evoluiu ao longo dos anos, e critérios, 

indicadores, e padrões cada vez mais significativos para vários serviços 

hospitalares foram criados16. 

A gestão da rotina de cada serviço é semelhante ao desenvolvido num 

programa de qualidade total, obedecendo a um prévio planejamento e uma ordem 

lógica17. A avaliação baseia-se em indicadores qualitativos coerentes e que 

mensurem em saúde as áreas administrativas e médico-assistencial para os quais 

o consumidor (paciente), beneficiado pelo serviço, obtenha satisfação e melhora de 

sua saúde física e/ou mental14-15. 

Os indicadores podem ser classificados como: de produtividade, permitindo 

a mensuração do desenvolvimento do trabalho e da produção; e os de qualidade, 

que estão diretamente relacionados ao desempenho e mensuram as necessidades 

do cliente. Os programas de qualidade na área de saúde surgiram da necessidade 

de uma padronização dos diversos setores e de uma unificação dos serviços de 

saúde5,14. 
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2.2 Fluxo de internação hospitalar e equipe multidisciplinar 

O fluxo na área de saúde pode ser entendido como o movimento de 

pacientes, informações ou equipamentos entre os diversos setores a fim de 

fornecer a adequada assistência ao paciente11.    

A gestão do fluxo de pacientes é uma forma de melhorar os serviços de 
saúde. A adaptação da relação entre capacidade e demanda, aumenta a 
segurança do paciente e é essencial para assegurar que os pacientes 
recebam o cuidado certo, no lugar certo, na hora certa, durante todo o 
tempo11:4. 

O fluxo de internação hospitalar como parte do processo de hospitalização 

deve ser realizado para oferecer um atendimento de qualidade, minimizando o 

trauma causado pela internação hospitalar que pode desencadear uma série de 

rupturas para criança e sua família19. Este fato pode ser constatado por alguns 

autores, que durante a avaliação dos serviços oferecidos em uma unidade 

hospitalar, constataram que o serviço de internação foi o que apresentou maior 

índice de satisfação do usuário e maior interação com eles20. 

O manual do Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)21 

relata as diferentes formas de fluxos de admissão do paciente de acordo com sua 

natureza, podendo os procedimentos ser de caráter eletivo, iniciando-se no nível 

ambulatorial ou de caráter de urgência dando origem ao fluxo de internação. A 

internação proveniente de consulta médica eletiva poderá ocorrer tanto proveniente 

do serviço público quanto privado, contratado ou conveniado para prestar serviço 

ao SUS. Enquanto as internações provenientes de urgências iniciam-se na própria 

unidade20-21. 

Ainda de acordo com este manual, o caráter das internações segue uma 

classificação de 1 a 9, com algumas subclassificações, conforme Quadro 1. 
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Quadro 1. Classificação dos caracteres das internações pelo Sistema de Informações 
Hospitalares do Sistema Único de Saúde 

Caráter da 
internação 

Descrição 

1 

Eletivo - A Autorização de Internação Hospitalar (AIH) é emitida antes da 
internação pelo Órgão Emissor Local. Uma vez autorizada, a AIH terá 
validade de 15 (quinze) dias a contar da data da emissão, exceto para as 
AIH com diagnostico de parto, emitida para gestantes, tem validade até a 
data do parto.  

1.1 Eletivo Atendimento em Hospital-dia (PT GM/MS 44 de 10/01/01)  

2.0 
Urgência/Emergência em Hospital de Referência - A AIH é solicitada pelo 
Hospital até 48 horas úteis após a internação  

2.1 
Hospital de Referência Estadual em Urgência e Emergência Atendimento 
em Hospital-dia (PT GM/MS 44 de 10/01/01)  

2.6 
Quadro compatível com acidente no local de trabalho ou a serviço da 
empresa em Hospital de Referência Urgência/Emergência  

2.7 
Quadro compatível com acidente no trajeto entre a residência e o trabalho 
em Hospital de Referência Urgência/Emergência  

2.8 
Quadro compatível com outros tipos de acidente de trânsito não 
considerados como acidentes no trajeto de trabalho em Hospital de 
Referência Urgência/Emergência  

2.9 

Quadro compatível com outros tipos de lesões e envenenamentos 
causados por agentes físicos ou químicos não considerados como 
acidentes de trajeto de trabalho em Hospital de Referência 
Urgência/Emergência  

3 Urgência/Emergência (caráter de internação extinto)  

4 
Câmara Nacional de Compensação para Procedimento Hospitalar de Alta 
Complexidade – AIH emitida para atendimento de paciente procedente de 
outro Estado  

4.1 

Câmara Nacional de Compensação para Procedimento Hospitalar de Alta 
Complexidade – AIH emitida para atendimento de paciente procedente de 
outro Estado em regime de Hospital-dia. Portaria GM/MS 44/01 de 
10/01/01  

5 
Urgência/Emergência - A AIH é solicitada pelo Hospital até 48 (quarenta 
e oito) horas úteis após a internação.  

Causas Externas 

6 
Quando compatível com acidente no local de trabalho ou a serviço da 
empresa  

7 Quando compatível com acidente no trajeto entre a residência e o trabalho  

8 
Quando compatível com outros tipos de acidente de trânsito não 
considerados como acidentes no trajeto de trabalho  

9 
Quando compatível com outros tipos de lesões e envenenamentos 
causados por agentes físicos ou químicos não considerados  

Fonte: Manual do SIH/SUS. Dez; 200421. 

 

A internação hospitalar ocorre a partir de uma necessidade física debilitante, 

em que o estabelecimento da saúde depende de cuidados profissionais frequentes 

e ininterruptos, com introdução de terapêutica no âmbito hospitalar2,4,6. A criança 

ao ser hospitalizada sofre muito mais que o adulto por não entender o real motivo 
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de ter sido retirada de seu ambiente cotidiano, fato sentido mais intensamente 

quanto menor for a faixa etária. Sua adaptação ao novo ambiente ocorre mais 

lentamente do que com o adulto. Percebe como um ambiente estranho, não 

habitual, necessitando um maior apoio, principalmente na fase inicial do processo 

de internação e no seu acolhimento na unidade17. 

No contexto de internação hospitalar em pediatria, a atuação da equipe 

multidisciplinar que assiste à criança é fundamental para ajudá-la a adaptar-se ao 

ambiente e apoiar os pais ou familiares que a acompanham.  

A equipe multidisciplinar ou de assistência ao paciente é definida como a 

equipe de cuidados prestados a pacientes, comumente organizada sob a direção 

de um profissional de saúde, em que cada membro da equipe tem 

responsabilidades específicas e toda a equipe contribui para a assistência ao 

paciente. Têm como sinônimos os seguintes termos: equipe de cuidados de saúde; 

equipe de assistência médica; equipe interdisciplinar de saúde; e equipes de 

saúde22. 

O advento das novas políticas adotadas pelo Governo Federal trouxe 

grandes modificações em suas constituições, valorizando a capacitação contínua 

dos profissionais que a compõem, reforçando o dimensionamento de pessoal no 

processo operacional de uma instituição de saúde, bem como seu desenvolvimento 

profissional como parte integrante da qualidade na prestação do serviço à clientela 

alvo17-18,20,23. 

A valorização dos profissionais melhora o seu relacionamento com seus 

gestores e permite desenvolver um trabalho institucional integrado com a equipe, 

levando-a a se envolver e a se comprometer no desenvolvimento das atividades 

nas unidades que o fazem. O servidor público dentro deste modelo de gestão 

participativa é mais receptivo às mudanças e contribui de forma positiva para 

realização de reajustes na forma de operar a equipe, pois sente parte do todo23-25. 

Esta prática de valorização profissional facilita o desenvolvimento de um 

trabalho de implantação e aplicação de programas na prática, pelo completo 

entrosamento entre gestores locais e os profissionais envolvidos na aplicação de 

novos processos na instituição2,6,10,23-25. 

  

http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Pacientes
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Assist%C3%AAncia%20ao%20Paciente
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Assist%C3%AAncia%20ao%20Paciente
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2.3 Sistema de regulação e central de regulação estadual 

Regulação é a ordenação do acesso aos serviços de assistência à saúde. 

Essa ordenação atua pelo lado da oferta, buscando otimizar os recursos 

assistenciais disponíveis, e pelo lado da demanda, buscando garantir a melhor 

alternativa assistencial face às necessidades de atenção e assistência à saúde da 

população26-28. 

O sistema de regulação é o sistema on-line, criado para o gerenciamento de 

todo complexo regulatório, abrangendo desde a rede básica à internação 

hospitalar, visando à humanização dos serviços, maior controle do fluxo e 

otimização na utilização dos recursos20,27-28. 

A Central Estadual de Regulação (CER) do estado do Rio de Janeiro até 

2014 regulava apenas leitos de unidades da rede estadual de saúde e conveniados 

contratados pela Secretaria Estadual de Saúde (SES), atendendo a pacientes dos 

92 municípios do estado, não tendo, porém, ingerência em leitos de unidades 

municipais e/ou de hospitais universitários. É composta de oito centrais regionais 

reguladoras: Baixada Litorânea, Centro-Sul Fluminense, Médio Paraíba, 

Metropolitana I, Metropolitana II, Noroeste Fluminense, Norte Fluminense e 

Serrana. 
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Figura 1. Distribuição das centrais de regulação do estado do Rio de Janeiro por área 
programática. Rio de Janeiro, RJ, 2016  

 

Fonte: Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro. 

 

Neste escopo são regulados o atendimento a gestantes de alto risco ou 

pacientes que necessitam de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neonatal, adulto, 

pediátrico, queimados, cirurgia bariátrica, saúde mental, ortopedia, cirurgia 

cardíaca pediátrica e neonatal e radioterapia. Além de também ser responsável 

pela regulação de leitos e serviços oferecidos em unidades da rede estadual de 

saúde, que atendem de forma referenciada, como o Instituto Estadual do Cérebro, 

Hospital Estadual da Criança, Hospital Estadual da Mulher Heloneida Studart (São 

João de Meriti), Hospital São Francisco de Assis, Hospital Estadual dos Lagos 

(Saquarema), Hospital Estadual Anchieta, Hospital Estadual de Traumatologia e 

Ortopedia Dona Lindu (Paraíba do Sul), Hospital Estadual Roberto Chabo 

(Araruama), Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro26,28. 
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A regulação de procedimentos de menor complexidade (consultas, leitos de 

enfermaria, etc.) é de competência de cada município e os leitos de UTI em 

unidades municipais também são regulados pelas prefeituras27-28. 

A partir de janeiro de 2015, o estado do Rio de Janeiro passou a ter uma 

Central Única de Regulação, pós-reunião com o Ministério da Saúde em Brasília, 

que está sob a coordenação da SES e é composta por técnicos estaduais, 

municipais e federais. Tem por objetivos promover a integração e a comunicação 

entre as unidades federais, estaduais e municipais, para aprimorar a qualidade do 

atendimento à população. Esta central unificada tende a agilizar informações sobre 

o atendimento e vagas disponíveis em todo o estado, fortalecendo a rede pública 

fluminense25,27-29. 

Além disso, foi criada uma Central Única de Compras para o sistema de 

saúde do Rio de Janeiro, de forma que a aquisição de materiais, equipamentos e 

medicamentos, bem como a contratação de serviços, vem sendo realizada de 

forma integrada pelas unidades federais, estaduais e municipais25-26. 

A gestão de tecnologia de informação (TI) da SES do Rio de Janeiro 

administra, visualiza e gerencia todos os serviços prestados pela secretaria, 

contribuindo para seu aperfeiçoamento e desenvolvimento de novas demandas.  

A empresa ECOSISTEMA foi responsável pela implantação da plataforma 

de trabalho denominada Sistema Estadual de Regulação (SER) para regulação dos 

pacientes via internet entre municípios e CER. Recebe os pedidos vindos das 

unidades de saúde de todo estado do Rio de Janeiro (municipais, estaduais e 

federais). Há regulação de linhas de cuidados de alta complexidade e alto custo, 

como Tratamento Renal Substitutivo (TRS), oncologia, cardiologia, psiquiatria, UTI 

entre outros. É feita também a regulação da Programação Pactuada e Integrada 

(PPI) da assistência à saúde estadual, com integração aos contratos e regulação 

municipais, respeitando as especificidades regionais24-25,30. 

2.4 A filosofia Lean e o Kanban  

Lean é uma filosofia advinda da indústria automobilística dos métodos de 

produção da Toyota Motors Company, criada e desenvolvida por Taiichi Ohno. 

Tornou-se popular a partir da publicação do livro A máquina que mudou o mundo. 
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Ohno defendeu a implementação do fluxo contínuo com a estabilização do Trabalho 

Padronizado Sistematizado (TPS)10,24. 

A filosofia gerencial Lean é uma abordagem sistemática que permite a 

identificação e extinção de perdas nos processos produtivos, tendo como foco 

agregar qualidade e entregar ao cliente somente o que considera como valor10, 

baseando-se nos cinco princípios fundamentados nas práticas e resultados do TPS: 

valor, fluxo de valor, fluir, puxar e perfeição10,24. 

Quadro 2. Correlação entre princípios e fundamentos do trabalho padronizado 
sistematizado 

PRINCÍPIOS FUNDAMENTOS 

Valor Perceber o que é valor para o cliente externo ou interno 

Fluxo de 
valor 

Identificar quais etapas dos processos que agregam valor, eliminando as 
que não agregam, desde o momento em que o cliente faz o pedido, até 
que ele seja entregue. 

Fluir 
Manter o processo fluindo suavemente, através da eliminação de causas 
de atrasos como lotes e problemas de qualidade 

Puxar 
Evitar empurrar trabalhos ou materiais para o próximo departamento, 
permitindo que o trabalho e os fornecedores sejam puxados quando 
necessário 

Perfeição Buscar a perfeição por meio da melhoria contínua 
Fonte: Adaptado de Buzzi e Plytiuk; 201610 

 

Na saúde, o princípio de definição de valor caracteriza cada atividade de um 

processo, devendo ser analisada continuamente e só é considerada valorável se 

atender a três requisitos: o cliente deve estar disposto a aceitar o serviço oferecido; 

a atividade deve transformar o processo de alguma maneira; e a atividade deve ser 

feita corretamente na primeira tentativa. Deve-se, então, eliminar continuamente 

perdas e obter continuamente serviços por meio de processos compostos somente 

por atividades e componentes que adicionem valor pelo ponto de vista do cliente24. 

Os princípios fundamentais da assistência Lean à saúde são: foco nos pacientes, 

valor, tempo, melhoria contínua e respeito pelas pessoas29,31-32.  
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Quadro 3. Princípios Fundamentais da assistência Lean na saúde segundo Toussaint e 
Gerard29  

Princípios Fundamento 

Foco nos pacientes 
Focar os pacientes ao invés do hospital ou pessoal e projetar 
toda a atividade da assistência tendo-os como ponto central 

Valor Identificar o valor para o paciente e eliminar restos (desperdícios) 

Tempo Minimizar o tempo para tratamento e suas etapas 

Melhoria contínua e 
respeito pelas 

pessoas 

Busca de caminhos destinados a mudar e melhorar práticas de 
trabalho todos os dias 

Fonte: Elaboração própria, 2016 

 

A fim de realizar estas tarefas os gestores hospitalares, dentro da filosofia 

Lean, possuem uma série de ferramentas e estratégias que auxiliam e simplificam 

todos os aspectos dos processos, destacando-se as seguintes ferramentas10,29,32-

33:  

a) Setup rápido: troca de ferramentas de máquinas ou equipamentos de 

maneira mais ágil e eficiente;  

b) Automação ou Jidokaf, refere-se às pessoas e às máquinas inteligentes, 

identificando os erros e decidindo por contramedidas rápidas como os 

prontuários eletrônicos;  

c) Tecnologia da informação: utilização de sistemas informativos e inovadores 

que apoiam as operações internas e externas em tempo real, tal qual o uso 

do WhatsApp®g pela unidade em estudo;  

d) Kanban: mecanismo de comunicação imediata para reabastecer ou produzir 

exatamente o que está sendo requerido e na devida especificidade, 

permitindo que os resultados sejam visualizados;  

e) Arranjo físico celular: agrupamento de recursos para produção dos mesmos, 

como a adoção de quadros de visualização na unidade em estudo;  

f) Operador polivalente: funcionários de alto potencial com várias habilidades 

e com facilidade de adaptação a qualquer setor;  

g) Controle visual: estabelecer metas e apresentar resultados de maneira clara 

e visual, como realizado nos quadros expositivos de gestão hospitalar;  

                                                 
f Jidoka é um termo japonês que no mundo do Lean Manufacturing significa: “automatização com 
um toque humano” ou ainda “automação com inteligência humana”. 
g WhatsApp® trata-se de uma ferramenta de comunicação da atualidade. Sendo um comunicador 
instantâneo que permite a troca de mensagens entre os usuários de maneira rápida e objetiva. 
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h) Kaizen: prática de continuidade de prover melhorias incrementais nos 

setores produtivos podendo correlacionar com as discussões 

multidisciplinares semanais dentre outros. 

Quadro 4. Relação entre as perdas em um sistema produtivo e as ferramentas Lean 
utilizadas para atacá-las  

Ação Efeito 
Ferramenta para Sanar 

Problema 

Superprodução 

Produzir além do necessário 
para cliente ou fazê-lo 
antecipadamente sem previsão 
de uso 

Setup rápido, Kanban, arranjo 
celular, nivelamento de produção 

Espera 
Esperar que o próximo evento/ 
atividade ocorra 

Setup rápido, automação, arranjo 
celular, operador polivalente, 
autocontrole nivelamento de 
produção, manutenção autônoma 

Transporte 
Movimentação desnecessária 
de um produto pelo sistema 

Setup rápido, arranjo celular, 
treinamento do cliente 

Excesso de 
Processamento 

Realizar trabalho que não tem 
valor aos olhos do consumidor 

Setup rápido, automação, tec. inf., 
autocontrole, poka-yokeh, trabalho 
padronizado, lotes mínimos, 
controles visuais, kaizen 

Estoque 
Custo de capital, estocagem e 
movimentação de materiais 
desnecessários 

Setup rápido, Kanban, arranjo 
celular, operador polivalente, 
nivelamento de produção, pré-
processamento 

Movimentos 
Movimentação desnecessária 
dos funcionários do sistema 

Automação, tec. Inf., arranjo 
celular, autocontrole, poka-yoke, 
treinamento do cliente 

Defeitos 
Custos relacionados à inspeção 
e correção de erros 

Automação, tec. Inf., arranjo 
celular, autocontrole, poka-yoke, 
trabalho padronizado, lotes 
mínimos, controles visuais, kaizen, 
treinamento do cliente, manutenção 
autônoma 

Fonte: Adaptado de Giannini, 200710 

 

Diante dos diversos problemas que afetam o sistema de saúde, várias foram 

às motivações para aplicação do Lean thinking em contexto hospitalar, sendo 

considerado: a perspectiva do usuário do sistema, o tempo de espera para serviços 

prestados, erros de medicação, tratamentos conflitantes dentre outras 

considerações. Mudou-se apenas o foco, visto que as unidades hospitalares lidam 

com pessoas e não objetos inanimados10-11,18,24,31. Apesar das diferenças de 

                                                 
hPoka-yoke (pronuncia-se poca-ioquê) é um dispositivo à prova de erros destinado a evitar a 
ocorrência de defeitos em processos de fabricação e/ou na utilização de produtos. 
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enfoque, as propostas possuem alguns pontos em comum, entre os quais se 

podem citar: processos (conjunto de atividades ou etapas destinadas a criar valor 

para o cliente, destacando-se a distribuição e armazenamento da medicação, 

procedimentos de esterilização e limpeza), gestão de materiais, gestão de RH e 

clientes10,18,20,24,29. Diante das diversas opções, a ferramenta Kanban foi eleita para 

ser utilizada na gerência de leitos hospitalares nos serviços de saúde25,27-29. 

Kanban é uma ferramenta de fabricação em série, também desenvolvida na 

Toyota Motor Company por Taiichi Ohnoi, na década de 1950, aplicada aos 

processos de aprovisionamentos, produção e distribuição, seguindo os princípios 

do Just-in-Timej (JIT).30  Seu nome é uma palavra japonesa que significa o registro 

por placa ou sinal visível (quadro de registro, em tradução livre), sendo utilizada em 

empresas japonesas sob a forma de cartões para solicitar componentes a outras 

equipes da mesma linha de produção. 

É uma ferramenta de gestão administrativa diária, usada tanto na forma 

tradicional Kanban de cartões, como na forma eletrônica (e-Kanban) que opera em 

conjunto com os sistemas computacionais, ambos de gestão visual. Oferece e 

transforma radicalmente a gestão do dia a dia da programação de serviço, dando 

agilidade, flexibilidade e baixo custo à instituição. Prevê o dimensionamento de 

pessoal bem como os insumos e materiais necessários ao seu funcionamento24,32-

33.  

Na área industrial sua utilização permite o controle detalhado de produção 

com informações sobre quando, quanto e o que produzir, reduzindo 

consideravelmente o custo de produção por manter em seus estoques apenas os 

que vão prontamente consumir na sua linha de montagem, aumentando o capital 

de giro, evitando o desperdício e estocagem de material desnecessário à sua 

funcionalidade24,31-32. 

Esta ferramenta foi instituída na área da saúde a partir da necessidade de 

desafogar a superlotação em serviços de urgência e emergência, lotação esta que 

impacta fortemente a gestão clínica e a qualidade assistencial no âmbito hospitalar, 

                                                 
i Toyota Motor Company por Taiichi Ohro: Empresa japonesa de motores   
j Just in time: na mesma hora. 

http://www.knoow.net/cienceconempr/gestao/justintime.htm
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e vem sendo adotada em conjunto com outras medidas para minimizar estes 

problemas, além de promover a segurança dos pacientes29-30,32-35. 

O objetivo principal da ferramenta no serviço de saúde é avaliar a gestão de 

leitos no processo de internação hospitalar, considerando a média de permanência 

de pacientes na unidade e a disponibilidade para atender a demanda30-31,34,36. 

A adesão da ferramenta Kanban nos serviços de pronto atendimento e 

emergências hospitalares no estado do Rio de Janeiro se deu a partir da Portaria 

nº 2.395/20117, no intuito de organizar o componente hospitalar da rede de atenção 

às urgências no âmbito do SUS e gerenciar e avaliar a qualificação dos cuidados 

prestados. 

Sua aplicabilidade no contexto de cuidados com a saúde se nota por sua 

habilidade de atacar de maneira eficaz as deficiências presentes e considerar as 

iniciativas de melhoria, promovendo ganhos na qualidade, segurança, eficiência e 

adequação dos serviços prestados, produzindo efeitos transformadores nas 

unidades onde se encontram aplicados, com elevação da qualidade dos serviços 

oferecidos10.  

O Kanban é uma simbologia visual de registro de ações traduzidas por 

cartões coloridos, demonstrando a evolução do processo por três cores distintas 

(verde, amarelo e vermelho) que indicam a fase ou etapa em que se encontra o 

produto dentro do fluxo de fabricação na área industrial. Sua aplicação se dá por 

cartões impressos, luzes coloridas ou locais demarcados para seu depósito. 
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Figura 2. Esquema exemplicado da produção de 10 latas da Citisystems  

Fonte: Blog Citisystemsk 

 

As cores padronizadas seguem o seguinte significado: 

a) Verde: normalidade no processo; 

b) Amarelo: chamada de atenção ou solicitação de ajuda; 

c) Vermelho: linha parada / conclusão. 

 

Na saúde esta tabela foi mantida, porém o significado foi alterado: 

d) Verde: período inicial de internação com avaliação diária; 

e) Amarelo: chamada de atenção ou solicitação de ajuda para caso clínico, 

observando a evolução e resposta à terapêutica adotada, registro de 

pendências e adoção de ações mitigadoras para correção; 

f) Vermelho: conclusão de caso clínico e preparação de alta ou segunda 

reavaliação da falha na terapêutica implementada com registro das 

pendências do momento. 

  

                                                 
k https://www.citisystems.com.br/kanban-conceito-sistema-o-que-e-on-line/ 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGIA 

3.1 Tipo de estudo, abordagem, técnicas e instrumentos 

A pesquisa é um conjunto de ações propostas para procurar a solução a um 

problema, utilizando-se procedimentos racionais e sistemáticos, que enfocam a 

atividade básica da ciência na sua indagação e construção da realidade37. 

Este estudo classifica-se como descritivo quanto aos objetivos, qualitativo 

quanto à abordagem do problema e participante quanto aos procedimentos.  

A pesquisa qualitativa firma-se nas ciências sociais, na psicologia, na 

enfermagem e em áreas afins, uma vez que permite adotar uma variedade de 

métodos específicos partindo de diferentes premissas e perseguindo diferentes 

objetivos. E cada método está baseado em um entendimento específico de seu 

objeto, permitindo ao pesquisador optar pela estratégia metodológica mais 

apropriada às suas questões de pesquisa. A pesquisa qualitativa identifica e analisa 

em profundidade dados de difícil mensuração de um determinado grupo de 

indivíduos em relação a um problema específico38-39. 

Ressalta-se que os resultados da pesquisa qualitativa não são 

generalizados, sendo válido para o local onde ocorreu a pesquisa, porém poderá 

ser reproduzido em ambiente semelhante com possibilidade de se alcançar os 

mesmos resultados40. 

A pesquisa participante é um processo investigativo, com caráter educativo 

e de ação, realizado dentro de uma organização, voltado a atender uma 

necessidade percebida pelo pesquisador e pelos participantes da mesma, voltados 

a suprir uma necessidade básica do indivíduo41. 

[...] pode o pesquisador, juntamente com os grupos elaborar e 
desenvolver, conjuntamente, uma proposta de investigação ou, ainda, a 
proposta pode se originar do investigador e contar com a participação dos 
grupos interessados42:153. 

No caso deste estudo, o pesquisador contou com a participação dos 

integrantes da equipe de saúde do hospital para proceder à adaptação e à 

aplicação da ferramenta administrativa de gestão denominada Kanban. 
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Na pesquisa baseada em uma metodologia de observação participativa, o 

pesquisador cria um vínculo de comunicação com os participantes da situação 

investigada de forma a se identificar com eles e ser considerado parte integrante 

do grupo e juntos resolverem problemas de ordem organizacional de maneira 

técnica, favorecendo a coleta de dados de forma fidedigna43. 

A técnica da observação participativa foi utilizada na pesquisa por ser uma 

estratégia de campo que combina a participação e as observações (direta e 

introspecção). Sua utilização se justifica pelo fato do pesquisador se integrar ao 

campo de pesquisa, tendo uma lógica e um processo de investigação ilimitada, 

flexível, oportunista e que exige uma redefinição constante daquilo que está sendo 

problematizado, baseado nos fatos coletados em ambientes concretos44. 

Neste estudo utilizou-se a observação em três fases distintas:  

a) Observação descritiva, por meio da qual foi possível conhecer e descrever 

mais minuciosamente o cenário da pesquisa; 

b) Observação focalizada, em que as perspectivas do pesquisador em relação 

ao processo e problemas essenciais da pesquisa foram evidenciados e 

forneceram subsídios para as reuniões com os profissionais do hospital;  

c) Observação seletiva, em que o pesquisador, a cada etapa da adaptação e 

aplicação do Kanban, pode avaliar o processo. 

A ação do pesquisador no ambiente em estudo é compreendida como um 

conhecimento adicional ou uma base deste. A observação participante permitiu 

analisar a situação problema de forma efetiva e perceber como o trabalho é 

desenvolvido pelos participantes da pesquisa em tempo real, sendo fidedigna ao 

cenário apresentado, ao mesmo tempo que permitiu um distanciamento do 

pesquisador para análise científica dos dados obtidos. 

Em contrapartida, o tempo de pesquisa é maior que na pesquisa não 

participativa e há um contato mais próximo com os participantes do estudo, 

permitindo uma maior flexibilidade de trabalhar com o objeto em estudo.  

A partir da observação participativa com registro em diário de campo, a 

coleta de dados da pesquisa ocorreu em distintas situações: 

a) Observação direta do comportamento da equipe multiprofissional;  
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b) Reuniões coletivas e individualizadas com gestores e profissionais 

participantes da pesquisa;  

c) Conversas informais com pequenos grupos, a partir de autorrelatos dos 

participantes, permitindo que eles relatassem suas experiências com o 

processo de internação de modo mais natural. 

A finalidade foi encontrar pontos positivos e negativos neste processo de 

forma conjunta e elaborar juntos a nova estruturação do processo na unidade 

adequada à realidade, favorecendo a realização do trabalho com o mínimo de 

interferência possível45. 

Foi utilizada também a análise documental com apoio de um formulário para 

registro dos dados coletados. Documentos analisados: sistema de registro 

SIH/SUS do faturamento, livro de registro de admissão, transferência e alta e 

planilha Microsoft Excel® de censo diário do NIR46. 

A análise documental foi realizada por meio de análise de conteúdo seguindo 

as seguintes etapas: análise prévia (seleção documental); exploração documental; 

E tratamento dos dados obtidos conforme o objetivo principal do levantamento das 

patologias mais incidentes na unidade e média de tempo de permanência47-48. 

3.2 Caracterização do cenário 

O cenário proposto é composto por uma unidade hospitalar pública 

pediátrica, de médio porte, com atendimento de baixa a média complexidade, 

pertencente à rede de serviço público municipal do estado do Rio de Janeiro. Foi 

inaugurada em 1968 como a primeira unidade municipal pública de atendimento 

infantil da Baixada Fluminense composta de três blocos de prédios: um de dois 

andares e dois térreos. Durante todo este período sofreu poucas reformas, 

basicamente de manutenção e conservação, não acompanhando a demanda 

crescente que vem ocorrendo desde 1990. 

A adesão à Política Nacional de Humanização (PNH) pelos municípios do 

estado do Rio de Janeiro, em 2004, levou à mudança da filosofia na forma de 

atendimento à população e na gestão dos serviços de saúde. Cada município 

integrante do sistema de saúde emprega e aplica a PNH de acordo com sua 

reestruturação e serviços disponíveis na rede local49.  
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A humanização é uma política de aplicabilidade transversal em toda rede 
do SUS aplicável nos diversos serviços de saúde, visto que ao contrário 
de um simples programa procura resolutividade e qualidade e não apenas 
atingir metas e índices de desempenho, sendo um conjunto de princípios 
e diretrizes aplicáveis nos diversos serviços de saúde, em suas práticas e 
nas instâncias do sistema, levando a uma construção coletiva50:7. 

Assim, em 2004, com adesão do município de Duque de Caxias à PNH e à 

Política Nacional de Acolhimento (PNA), a unidade hospitalar pediátrica em estudo, 

de assistência de cunho curativo, passou a ser uma instituição hospitalar 

assistencial especializada no atendimento pediátrico. Tal fato demandou a 

mudança de sua missão, que consiste em prestar serviços de saúde para crianças 

e adolescentes, com ética, alta qualidade, conforto e segurança, num ambiente 

motivador para equipe multiprofissional, cuidadores e parceiros, buscando 

constantemente a atualização científica e tecnológica. 

Procura, desta maneira, o reconhecimento como o melhor hospital pediátrico 

da Baixada Fluminense, prestando um atendimento humanizado e acolhedor para 

atingir um serviço de excelência, proporcionando uma assistência de qualidade 

para crianças, adolescentes, seus familiares e condições laborais adequadas para 

a equipe multiprofissional e colaboradores de forma sustentável e com 

compromisso social.  

A PNH surge como uma estratégia para aumentar a corresponsabilidade dos 

diferentes atores que constituem a rede SUS, levando a uma mudança na cultura 

da atenção dos usuários e da gestão dos processos de trabalho. Humaniza SUS 

cita: 

Tomar a saúde como valor de uso é ter como padrão na atenção o vínculo 
com os usuários, é garantir os direitos dos usuários e seus familiares, é 
estimular a que eles se coloquem como atores do sistema de saúde por 
meio de sua ação de controle social, mas é também ter melhores 
condições para que os profissionais efetuem seu trabalho de modo digno 
e criador de novas ações e que possam participar como cogestores de 
seu processo de trabalho50:7 

A PNA adotada para as unidades hospitalares de internação de longa 

permanência e hospitais de retaguarda vem se consolidando na prática, deixando 

de ser meramente empírica para ser estruturada7,50-53. A partir de 2008 foram 
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instituídos vários procedimentos operacionais padrões (POP)l na unidade 

pediátrica em estudo, entre os quais um grupo específico para o processo de 

internação, que vem sofrendo reformulações desde a inserção do NIR e do SISREG 

no estado do Rio de Janeiro. 

A Portaria 2.395/ GM/20117 do Ministério da Saúde, com foco na melhoria 

da qualidade dos serviços prestados na rede de saúde, especialmente na área de 

urgência e emergência, iniciou, no mesmo ano, um processo de reestruturação 

nacional dos hospitais de grande porte que davam suporte à rede emergencial, 

seguindo critérios específicos de elegibilidade, a constar: ser de grande porte 

(acima de 100 leitos cadastrados no Sistema de Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde – SCNES), ser referência regional, possuir serviço de 

emergência, ter aprovação dos gestores de habilitação em pelo menos uma das 

linhas de cuidado – cardiovascular, neurologia/neurocirurgia, traumato-ortopedia ou 

pediatria13,22,50-54.  

A unidade em estudo já nesta época apresentava-se fisicamente 

desestruturada para atender o número elevado de munícipes que a procuram, bem 

como as populações das cidades adjacentes. Fato acentuado pelo fechamento 

gradativo de diversas unidades pediátricas públicas e conveniadas da Baixada 

Fluminense. Esta realidade, acrescida da mudança de mentalidade da população 

mais consciente de seus direitos e recorrendo cada vez mais ao serviço público em 

detrimento do particular, evidenciou que a infraestrutura concebida para a unidade 

não suportava as demandas atuais das demandas espontâneas, imprimindo a 

necessidade de realização de reforma imediata para acolher a nova clientela 

emergente. 

No final de 2013, tomando como base os critérios da Portaria 2.395/20117, a 

SMS constatou que a unidade em estudo estava habilitada, com exceção do critério 

de capacidade de leitos, para inclusão no programa de reestruturação física. De tal 

modo, em reunião do Conselho dos Secretários Municipais de Saúde do Rio de 

Janeiro, por consenso, autorizou a habilitação e inclusão da unidade desde que 

aumentasse a sua capacidade de ocupação. Desta feita, a situação foi considerada 

                                                 
lPOP: procedimentos operacionais padrões consistem em um documento organizacional que traduz 
o planejamento do trabalho a ser executado. É uma descrição detalhada de todas as medidas 
necessárias para a realização de uma tarefa. 
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pela Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias (SMSDC) e aplicada, 

levando ao aumento gradativo, até 2015, do número de leitos de 32 para 50 e 

posteriormente, em maio de 2016, redimensionado para 66, com previsão de até 

ao final de 2017 chegar a 76 leitos7,25,30. 

Em 2013, a estrutura original da unidade consistia nos seguintes serviços 

em funcionamento: no 1º andar do prédio principal, uma emergência pediátrica 24 

horas, com capacidade de 18 macas emergenciais e uma sala amarela para 

atendimento dos casos de pacientes em quadro de instabilidade de situação clínica 

com 07 leitos; serviços de imagem, nutrição e dietética, Comissão de Controle de 

Infecção Hospitalar (CCIH) e parte administrativa. E o segundo andar era composto 

de 11 enfermarias com um total de 48 leitos ativos, um centro cirúrgico de baixa 

complexidade, central de esterilização e preparo de material, sala de educação 

continuada, sala conjunta de supervisão e direção de enfermagem. Nos prédios 

térreos anexos funcionavam: laboratório, ambulatório, hospital dia, serviço de 

pronto atendimento e recepção (porta de entrada) da unidade.  

Em 2014, foi liberada a reforma geral da unidade com subsídios advindo da 

portaria do Ministério da Saúde e sua realização se daria com porta aberta, 

funcionando com metade de sua capacidade de atendimento. Ocorreu a redução 

de 55 leitos para 32 e a desativação gradual do serviço de emergência 24 horas e 

ambulatorial. A reforma da unidade se iniciou em fevereiro, após a inauguração da 

UPA Infantil Walter Garcia Borges no município, primeira experiência de UPA 

pediátrica no Brasil, formando o Complexo Infantil, com as duas unidades cada qual 

com sua normatização, sendo mantidos 04 elos comuns entre as unidades: a 

direção geral, a direção administrativa, departamento de RH e serviço de 

manutenção e protocolos e fluxos de admissão e internação próprios7,25,30,52. 

Ao município foi exigida a criação de novas UPA, a implantação do SER 

através da CER na rede municipal, instalação da Coordenação de Emergência 

Regional, organização e/ou adequação da rede hospitalar, organização das redes 

ambulatorial e de atenção básica28,55-56. 

Foi instituído o NIR hospitalar, responsável pela coordenação efetiva da 

admissão hospitalar na unidade, cabendo ao mesmo à coordenação do processo 

de internação hospitalar, estando subordinada diretamente à direção da unidade. 
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Tendo como meta racionalizar as internações pelo controle direto do número de 

pacientes hospitalizados e disponibilidades de leitos dentro do perfil de média 

complexidade25-27.   

Em setembro do mesmo ano, iniciou-se a confecção dos POP para 

normatização do processo de internação na unidade, desenhando o fluxo 

operacional institucional e estabelecendo a documentação mínima obrigatória, 

procedimento de solicitação e liberação de vagas, horário de internação e cartilha 

simplificada do acompanhante em formato folder. E adotou-se um fluxo de forma 

esquemática de forma a facilitar a operacionalização da unidade. 

Este esquema ficou em vigor até março de 2016 com a entrada da central 

municipal de regulação infantil que passou a gerir as internações na unidade. 

Atualmente, a unidade em estudo funciona com 66 leitos com um quadro 

multiprofissional de capacidade inferior à proposta da Portaria 2.809/201252, 

composto por um enfermeiro diarista de 20 horas, três médicos diaristas por dia de 

4 horas, um médico plantonista 24 horas por dia, um fisioterapeuta por dia, uma 

fonoaudióloga por dia, uma assistente social por dia, três enfermeiros 24 horas por 

dia, um enfermeiro da regulação 12h por dia, uma psicóloga de 4 horas por dia de 

segunda a sexta-feira e sete técnicos de enfermagem de 24 horas por dia52. 

Em 2017 está estabelecida a meta de término das obras de readequação da 

unidade hospitalar publica pediátrica, com a ativação dos 10 leitos restantes em 

conformidade com o perfil atual de média complexidadem da unidade e redução da 

faixa etária máxima para 12 anos, mantendo o setor de emergência na UPA infantil 

WGB. 

3.3 Os participantes do estudo 

O setor de RH da unidade tem um total de 328 profissionais. Para esse 

estudo foram elegíveis 111 profissionais da equipe multiprofissional por atuarem 

diretamente no processo de internação da instituição, isto é, participam de todas as 

fases da hospitalização, podendo ora participar da pesquisa como ator, ora como 

informante participativo. 

                                                 
mMédia complexidade: hospital de média complexidade: atendem a casos de média complexidade, 
geralmente cuidam mais da parte de diagnóstico ou de cuidados imediatos ou graves, contam com 
50 a 149 leitos2,8. 
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O critério de inclusão na pesquisa foi ser da equipe multiprofissional lotado 

na unidade e atuante direto no processo de internação. Foram excluídos os 

participantes elegíveis que na época do estudo estavam em férias ou licenças. 

Todos os profissionais que aceitaram participar do estudo assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice 4). Participaram efetivamente 

do estudo: 12 médicos, 23 enfermeiros, um fonoaudiólogo, um administrativo, dois 

fisioterapeutas, um assistente social e nove técnicos de enfermagem, perfazendo 

um total de 49 profissionais.   

3.4 Fases da pesquisa 

3.4.1 1ª fase: Busca de Evidências 

Foi realizada busca de evidências na literatura científica sobre a utilização 

do Kanban em clínica médica pediátrica no processo de internação hospitalar. A 

busca foi realizada na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS)n, com acesso as bases 

de dados: Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), 

Indice Bibliográfico Español de Ciencias de la Salud (IBECS), Biblioteca Cochrane, 

Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), Scopus e 

Coleciona SUS; e Google Scholar (Google Acadêmico)o. Para a busca foram 

incialmente utilizados descritores, e, em razão das poucas referências encontradas, 

foram utilizadas palavras-chave associadas ao tema. 

Os descritores escolhidos foram selecionados por associação ao processo 

de internação ou à gestão de leitos, visto não haver ainda descritores específicos 

sobre o Kanban na área da saúde. Os termos foram pesquisados tanto 

individualmente como associados. 

                                                 
nBiblioteca Virtual em Saúde, disponível na internet desde 2001, é uma divisão da Biblioteca do 
Ministério da Saúde, na qual são publicadas as informações bibliográficas produzidas pelo Ministério 
da Saúde, bem como informações gerais na área de ciências da saúde. Como as publicações do 
Ministério da Saúde não são comercializadas, a BVS torna-se o principal canal de acesso para essa 
produção. 
oGoogle Acadêmico®: um sistema de busca eletrônica de artigos científicos que oferece a 
estudantes e profissionais de diversas áreas (inclusive a área de saúde) a possibilidade de encontrar 
informações atuais, fidedignas e revisadas por pares, elevando em muito a qualidade da informação 
disponível. 
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A utilização do Google Acadêmico se deu pela modernidade do assunto, que 

ocasionou poucas referências na BVS, e por possuir uma gama de artigos 

consideráveis ligados à temática.  

A base de dados é destinada para profissionais da saúde, acadêmicos, 

estudantes e pessoas interessadas na área, com foco no desenvolvimento das 

Ciências da Saúde. O conteúdo disponível online são bases de dados referenciais, 

diretórios de especialistas, eventos e instituições, catálogo de recursos de 

informação, coleções de textos completos, revistas científicas, fontes de 

informação em educação, materiais didáticos, indicadores, notícias, listas de 

discussão e apoio a comunidades virtuais. Sendo possível a disseminação seletiva 

de informação por meio da BVS a usuários especializados e a inclusão digital, para 

usuários que não tem acesso à internet. 

Quadro 5. Demonstrativo da associação de Descritores e Palavras-chave  

Kanban 

Kanban AND (Lean OR saúde OR leitos OR gestão OR informação OR 
indicadores OR administração hospitalar) 

Kanban AND (healthcare OR health care) AND (organization OR 
administration OR organization and administration OR organizations OR 
management or health management) 

(Kanban and (healthcare OR health care)) AND (organization OR 
administration OR organization and administration OR organizations OR 
management OR health management) 

Lean 

Lean AND (healthcare or health care) AND (organization OR administration 
OR organization AND administration OR organizations OR management OR 
health management) 

(Lean AND (healthcare OR health care)) AND (organization or administration 
OR organization AND administration OR organizations or management OR 
health management) 

Kanban 
e Lean 

Kanban AND Lean AND (healthcare OR health care) AND (organization OR 
administration OR organization AND administration OR organizations OR 
management OR health management) 

(Kanban AND Lean AND (healthcare OR health care)) AND (organization OR 
administration OR organization AND administration OR organizations OR 
management OR health management) 

Fonte: Elaboração própria, 2016 

 

Para a busca foram adotados os seguintes critérios de inclusão: artigos 

científicos disponíveis online gratuitamente no formato completo, nos idiomas espanhol, 

inglês ou português, publicados entre os anos de 2006 e 2016 e contendo em seus títulos 

e/ou resumos os termos de busca. Os critérios de exclusão foram os textos não 
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compatíveis com o assunto e aqueles inseridos em mais de uma base de dados, 

que já estavam inclusos na amostra e ficariam em duplicidade. 

No total, foram encontrados 135 artigos, sendo 118 encontrados no Google 

Acadêmico e 17 na BVS, os quais, após passarem por todos os critérios de inclusão 

e exclusão e leitura com análise detalhada, ficaram restritos a 21 (02 artigos da 

BVS e 19 do Google). 

A maioria dos artigos faz referência direta em seus títulos à filosofia Lean na 

área da saúde, com enfoque variado de gestão administrativa, controle de estoque, 

manutenção e gestão de leitos. 

Figura 3. Pesquisa bibliográfica para busca de evidências científicas em bases de dados, 
nov. 2016 

 
Fonte: Elaboração própria, 2016 

 

3.4.2 2ª fase: Adaptação do Kanban  

O modelo de adaptação da ferramenta Kanban no processo de internação 

da clínica médica pediátrica hospitalar consistiu de quatro etapas distintas e com 

constantes movimentos de reformulação dinâmica para se chegar a um padrão 

definitivo, elencada a seguir.  

a) 1ª etapa: confecção de uma classificação baseada no tempo da 

antibioticoterapiap  

                                                 
p A escolha da antibioticoteraía para realização da classificação Kanban ocorreu por decisão médica 
e não haver nenhum referencial no momento para sua utilização em clínica médica ou clínica médica 
pediátrica e pela urgência de aplicação imediata conferida pela Secretaria de Saúde à unidade de 
forma obrigatória, sem tempo hábil para uma pesquisa mais aprofundada. 

Levantamento Bibliográfico Inicial

BVS: 17 
artigos

Google 
Acadêmico: 
118 artigos

Artigos Completos e Disponíveis na Internet

BVS: 06 
artigos

Google 
Acadêmico: 

105

Após leitura e retirada de duplicidade

BVS: 02 artigos
Google Acadêmico: 19 

artigos
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b) 2ª etapa: levantamento das patologias incidentes no processo de internação 

na unidade 

c) 3ª etapa: análise dos dados patológicos levantados e avaliação da eficácia 

da classificação por antibioticoterapia.  

d) 4ª etapa: Confecção de uma tabela de classificação por patologia do 

Kanban. 

3.4.3 3ª fase: Implantação  

A implantação da ferramenta Kanban no processo de internação na clínica 

médica pediátrica foi realizada pela coordenação do NIR e sua aplicação efetuada 

pela equipe do setor, composta de 14 enfermeiros e dois administrativos, 

atendendo aos preceitos da reformulação e reestruturação da unidade em estudo 

exigidas pelo Ministério da Saúde54-56. 

Estratégias de implantação realizadas foram: 

a) Conversas informais de sensibilização com gestores locais e equipe do NIR; 

b) Formação da equipe de implantação e aplicação da ferramenta; 

c) Reuniões em pequenos grupos com profissionais da unidade para 

apresentação da ferramenta Kanban e esclarecimento sobre sua finalidade 

e aplicação; 

d) Trabalho de divulgação e esclarecimento junto a profissional do NIR e equipe 

multiprofissional; 

e) Realização de treinamento em centro de estudos sobre implantação e 

aplicação do Kanban na rotina diária da unidade; 

f) Confecção de quadros brancos audiovisuais para registro do Kanban na sala 

multiprofissional - Quadro de Monitoramento Kanban; 

g) Reformulada as placas de identificação de leito com introdução do 

monitoramento Kanban codificado; 

h) Confeccionada uma tabela de avaliação de Kanban para classificação local 

disponível nos postos de enfermagem e sala multiprofissional; 

i) Confeccionada planilha de censo diário no Microsoft Excel® para controle 

das internações e com monitoramento Kanban; 
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j) Adquirido material para registro em quadro branco, dos dados a serem 

inseridos no Quadro de Monitoramento Kanban.  

3.4.4 4ª Fase: Aplicação 

Inicia-se a aplicação do Kanban no ambiente hospitalar no momento da 

admissão do cliente à unidade em estudo com término na alta hospitalar (destino 

final)28, cujas etapas são: 

a) Conferência prévia de prontuário pela equipe do NIR; 

b) Autorização e recepção de cliente na unidade pelo NIR e equipe 

multiprofissional; 

c) Registro de cliente no livro de admissão da unidade e planilha de censo 

diário em Microsoft Excel®;  

d) Atualização de planilhas de Microsoft Excel® nas 24 horas de funcionamento 

da unidade; 

e) Aplicação da ferramenta Kanban pela equipe do dia; 

f) Reavaliaçãoq do Kanban dos pacientes já internados;  

g) Reclassificaçãor do Kanban dos pacientes;  

h) Eleiçãos dos pacientes Kanban 2 que não apresentam melhora no quadro 

clínico ou evoluíram para Kanban 3 e permanecem internados; 

i) Instalação dos roundst clínicos dos pacientes Kanban 3 (vermelho) e Kanban 

2 (amarelo) sem melhora do quadro clínico e registro de pendências em 

quadro de monitoramento e prontuário; 

j) Reavaliação dos pacientes Kanban 3 (vermelho) e Kanban 2 (amarelo) sem 

melhora de quadro clínico em 48 horas; 

A avaliação pela ferramenta é realizada diariamente em todos pacientes 

presentes na clínica médica pediátrica em processo contínuo durante todo o 

período de hospitalização da clientela e de forma individualizada.  

                                                 
q Realizada a partir de 48 (quarenta e oito) horas da internação. 
r Realizada diariamente. 
s Realizadas após visita médica/enfermagem e análise de dados registrados em prontuário 
t Rounds quer dizer estudos de casos que avalia os pacientes dependentes e os com maior tempo 
de internação. O principal foco é ajudar na evolução dos pacientes visando sua alta responsável no 
menor espaço de tempo possível de internação, Nestes rounds cada profissional da equipe 
multidisciplinar expõe o que observa no tratamento, propõe condutas e novas abordagens que 
possam levar à melhoria do estado do paciente. 
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Os rounds são realizados três vezes por semana junto à equipe 

multiprofissional, com exceção para os casos de Kanban 3 que podem necessitar 

de um número de discussões maior para se chegar a uma solução das pendências 

apresentadas ou insurgentes. 

As pendências são registradas tanto no quadro de monitoramento 

audiovisual quanto no prontuário para identificação da falha apresentada no 

momento e só é suprimida quando sanada ou mitigada. 

Durante a utilização da ferramenta do processo de internação foi avaliada 

sua eficácia, aplicabilidade, pontos fracos e fortes, realizada as correções 

necessárias e sugeridas pela equipe para torná-la mais eficaz e aplicável à 

realidade da unidade. 

3.5 Aspectos éticos da pesquisa 

Entende-se que pesquisa envolvendo seres humanos é toda aquela que, 

individual ou coletivamente, envolva o ser humano de forma direta ou indireta, em 

sua totalidade ou partes dela, incluindo-se o manejo de dados ou materiais. Dito 

isso, foram tomadas todas as medidas apropriadas para garantir os direitos dos 

participantes do estudo através da adoção dos princípios éticos previstos na 

Resolução CNS nº 466/201257. Assim, foi fornecido a todos os sujeitos o TCLE, 

onde encontrava explicitada a natureza da pesquisa, seu objetivo, como ocorreria 

o processo, sua participação, o desenvolvimento do trabalho, sua finalidade, com 

sigilo garantido de identidade, a confidencialidade na divulgação dos resultados e 

fornecida uma cópia deste documento ao participante e outra ao pesquisador. 

O consentimento significa que os participantes obtiveram as informações 

adequadas em relação à pesquisa, compreendendo o seu conteúdo e tendo o 

poder de livre escolha de participar voluntariamente da mesma ou declinar a sua 

participação45,58-59. 

O projeto desta pesquisa foi submetido ao comitê de ética em 04 de junho 

de 2015 sob o nº de CAAE 4664 7415 70000 5243, sendo aprovado em 21 de julho 

de 2015 sob nª de Protocolo 1155169. 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS 

Este capítulo descreve os resultados do estudo e as fases de implantação e 

aplicação da ferramenta Kanban no processo de admissão da clínica médica 

pediátrica da unidade em estudo. 

4.1 Evidências científicas sobre o Kanban 

Ao pesquisar a palavra Kanban ou palavras relacionadas, como Lean, 

filosofia Lean, gestão de leitos ou ferramenta de gestão, no vocabulário Descritores 

em Ciências da Saúde (DeCS)u da BVS, nenhuma foi considerada descritor para 

tal fim, levando a busca de outros descritores indiretamente relacionados como: 

Administração Hospitalar, Administração de Serviço de Saúde, Gestão de 

Informação em Saúde, Gestão de Qualidade e Indicadores de Gestão. Ao 

pesquisar os termos mencionados, considerando-os como palavras-chave, 

diretamente na área de artigos na BVS, seis artigos apareceram com estas 

denominações em seus títulos, sendo apenas dois relacionados à ferramenta. 

Especificamente na área pediátrica, encontrou-se o estudo de Bassuk e 

Washington60, realizado em nível ambulatorial em um hospital pediátrico de Seattle, 

que utilizou o sistema de controle visual com o objetivo de provar que a introdução 

da melhoria contínua de desempenho facilita a participação dos empregados no 

desenvolvimento e na sustentação de um sistema de gestão, a partir da introdução 

de uma placa de Works-in-process60.   

Efetuou-se o levantamento de literatura na BVS e no Google Acadêmico 

objetivando conhecer a utilização da ferramenta administrativa de gestão da 

filosofia Lean, denominada Kanban, na clínica pediátrica na área da saúde, 

buscando fontes que subsidiassem sua aplicação como uma estratégia de 

avaliação do processo de internação em gestão de leitos pediátricos. Durante este 

processo de empoderamento de conhecimento, foram encontrados trabalhos 

                                                 
uDeCS: Descritor em Ciências da Saúde 
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científicos em clientela adulta na área de emergência e na área farmacêutica, mas 

nenhum na área clínica médica específica em pediatria.   

Esta busca não se restringiu à fase inicial deste estudo, ela prosseguiu 

durante toda introdução da ferramenta na unidade, em todas as fases do modelo 

proposto, incluindo o projeto de adaptação e implantação até a implementação 

dinâmica da ferramenta no processo de hospitalização em unidades pediátricas. E 

embora essa verificação tenha fornecido informações mais amplas sobre o 

instrumento adotado na hospitalização, o material adquirido não apresentou dados 

do Kanban diretamente aplicado na pediatria. 

No estado do Rio de Janeiro, o trabalho piloto realizado na capital por Diniz63, 

no Hospital Municipal Miguel Couto, visou a utilização do Kanban na obtenção de 

informação e transformação da realidade relativa do tempo de permanência do 

paciente na emergência hospitalar63,72. Outros estudos tiveram como ponto de 

partida os princípios do JIT e a adaptação da ferramenta de gestão, com foco na 

clientela adulta da unidade emergencial10,24,34. 

Em 2015, em uma revisão integrativa a respeito da Filosofia Lean aplicada 

à saúde, constatou-se que os primeiros artigos sobre o tema datam de 2002, mas 

os trabalhos relacionados à implantação nas instituições de saúde só iniciaram em 

2007. Encontrou-se, ainda, que, na área hospitalar, os trabalhos se concentraram 

na área de emergência e os focos de atenção se voltavam para o fluxo de 

pacientes, redundância e desperdício de informações, tempo de espera de 

atendimento, procedimentos inadequados, excesso de obstáculos no trabalho, 

práticas assistenciais diversas e falta de sistematização do processo de 

assistência60. 

Esta nova ferramenta introduzida na administração hospitalar visa avaliar o 

processo de internação desde a entrada do cliente na unidade até a sua 

transferência ou alta melhorada, ponderando-se o tempo de resolução do 

atendimento prestado, gerando na equipe multiprofissional a discussão clínica dos 

casos que não obtiveram resolução dentro do prazo esperado7,25,27,30. Nesta 

análise, há o envolvimento de todo corpo multiprofissional atuante no processo, 

com a realização de uma classificação de cores dos pacientes atendidos nas 

unidades de urgência e emergência (azul, verde, amarela e vermelha), 
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fundamentada na patologia de entrada e no tempo de permanência expresso com 

prazo máximo de internação local de 24 horas, em períodos fixos de avaliação a 

cada 6 horas, a fim de se estabelecer seu destino para implementação da 

terapêutica adequada a cada caso no menor espaço de tempo ou alta10,24. 

Após levantamento prévio em pesquisa de literatura sobre o que se tratava 

a ferramenta Kanban e de como se dava sua aplicação na área da saúde, a 

coordenação do NIR realizou encontros individuais, sendo seis semanais e 13 

quinzenais e pequenas reuniões (total de 6 eventos) de sensibilização com 

gestores hospitalares locais, então coordenadores dos setores chaves da unidade, 

para formação de parcerias de trabalho e estruturação do modelo proposto. 

Inicialmente, dois enfermeiros e dois médicos compunham a equipe, mas após os 

encontros individuais chegou-se a formação atual da equipe base de implantação 

composta por três enfermeiros e quatro médicos22,61. 

Esta equipe ficou responsável pela divulgação, transmissão de 

esclarecimento sobre a aplicação do Kanban na rotina do processo de 

hospitalização, desde a admissão até à alta, e treinamento da equipe 

multidisciplinar e do NIR (encarregada inicialmente de executar sua aplicação na 

instituição)10,24,29,61. 

A equipe de implantação, a partir dos dados do NIR, construiu um perfil 

preliminar do hospital municipal pediátrico, definido como uma unidade de 

funcionamento em sistema de 24 horas para serviços de internações de baixa e 

média complexidade e caracterizado ministerialmente como unidade de médio 

porte. Realizou, também, pesquisa de suporte nas bases de dados da BVS e no 

Google Acadêmico, para aquisição de artigos científicos relacionados à ferramenta 

Kanban na área da saúde, fundamentando o projeto e alicerçando sua adaptação 

para clínica médica pediátrica62. 

A aplicação da ferramenta inicia-se no processo de internação da criança na 

unidade até a obtenção do destino final (alta, transferência ou óbito). Seu 

delineamento se deu desde sua reestruturação até as estratégias de implantação 

e implementação, com estabelecimento de uma avaliação dinâmica e realizada de 

forma contínua10,25,30,33. 
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A adequação à realidade pediátrica criou novos critérios de avaliação para 

introdução e execução das exigências da SMS, promovendo alterações e 

mudanças pertinentes na operacionalização do processo na rotina diária da equipe 

multiprofissional. 

Foram estipulados os prazos de avaliação do modelo piloto, sendo a primeira 

avaliação realizada em 30 dias após sua inserção na rotina da clínica médica 

pediátrica, decorrendo mensalmente nos primeiros seis meses, e depois 

trimestralmente, com a execução das adequações e reformulações pertinentes 

para seu funcionamento coerente.  

4.2 Adaptação e aplicação do Kanban no processo de internação 

A partir das evidências científicas, constatou-se a necessidade de realizar a 

adaptação do Kanban utilizado nas emergências do estado do Rio de Janeiro à 

realidade da unidade em estudo e sua clientela específica. Dessa forma, iniciou-se 

o processo de criação, adaptação, implantação, avaliação dinâmica e aplicação das 

mudanças necessárias à ferramenta moldada à pediatria pela coordenação do 

NIR63. 

O perfil da unidade foi desenhado pelo levantamento de atendimento no 

período de setembro de 2013 a abril de 2014, com base nos dados do sistema de 

internação do SIH e dos registros do NIR da unidade, delineando o perfil da 

clientela20.  

A ferramenta foi reestruturada e adaptada a partir destes dados obtidos, com 

o objetivo de atender às demandas específicas da clínica médica pediátrica e à 

exigência da SMS de aplicação imediata, numa proposta de reavaliação dinâmica 

e de monitoramento da implantação.  

A equipe de implantação e aplicação do modelo Kanban clinico pediátrico, 

tendo em vista o imediatismo de execução do instrumento de gestão na instituição, 

optou por uma instrumentalização simples, clara, interativa e de fácil compreensão 

no processo de hospitalização da clientela64. 

Neste intuito, foi criada uma tabela de classificação Kanban baseada na 

antibioticoterapia, por sugestão médica, para se ter um parâmetro que permitisse a 
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adoção de um critério viável à situação impositiva de aplicação imediata por parte 

dos gestores centrais em detrimento da direção da unidade. 

A seguir, foi confeccionada uma tabela simples contendo o tempo de ação, 

de tratamento e dosagem de cada substância medicamentosa prescrita, aplicada 

na prática diária de maneira direta, simples, clara e de fácil compreensão para 

execução no processo de hospitalização dos usuários.  

Estabeleceu-se de imediato um esquema de classificação Kanban por 

antibioticoterapia realizado pelo tempo de internação por esquema médio de 10 

dias, na seguinte distribuição de cores: 

a) Verde : 1 a 3 dias (primeiras 72 horas iniciais de tratamento); 

b) Amarelo : 4 a 6 dias subsequentes de tratamento (prosseguiu com mesmo 

esquema de antibiótico). Evolução correndo como esperado seguia com 

mesma cor até atingir a fase de preparo de alta. Caso contrário, aplicava-se 

a cor roxa  de sinal de alerta, sinalizando quadro clínico estagnado ou 

piora, provocando o round clínico para discussão do caso e verificação de 

pendências. Realizada uma reavaliação em 48 horas para verificar a 

evolução do caso clinico, e eliminação ou mitigação de pendências e 

reclassificação do Kanban de acordo com a resposta à nova terapêutica 

implementada ou ter sanado pendências. 

c) Vermelho : realizada a partir do 11º dia de tratamento ou mais (término de 

tratamento e preparo para alta). Nesta etapa, avalia-se se o tratamento 

obteve sucesso esperado com alta ou acompanhamento ambulatorial ou se 

ocorreu à necessidade de permanecer hospitalizado por evolução adversa 

ao esperado. 

Esta tabela inicial de classificação levava em consideração o tipo de 

substância medicamentosa e sua média de utilização durante o período de 

internação. Uma vez constatada a inviabilidade de atender a todos os tipos de 

patologias apresentadas pela clientela assistida na unidade, em sua primeira 

avaliação de aplicabilidade, evidenciou que, apesar de sua aceitabilidade pelo 

profissional, sua eficácia era restrita e durante os rounds de discussão sugeriu-se 

sua reformulação. 
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A adaptação passou por quatro etapas de elaboração e avaliação com o 

intuito de estabelecer um instrumento de gestão administrativa mais adequado ao 

cenário do estudo e à clientela específica, destacadas a seguir: 

a) 1ª etapa: confecção de uma tabela de classificação baseada no tempo da 

antibioticoterapia instituída sob a responsabilidade do NIR, subsidiada na 

resposta terapêutica da droga implementada e avaliação da eficácia de sua 

aplicabilidade estipulada para 30 dias após implementação;  

b) 2ª etapa: levantamento das patologias incidentes na fase inicial de 

implantação e aplicação da ferramenta pelo sistema de registro SIH/SUS do 

faturamento, livro de registro de admissão, transferência e alta e planilha 

Microsoft Excel® de censo diário do NIR; 

c) 3ª etapa: análise dos dados patológicos levantados e avaliação da eficácia 

da utilização da ferramenta com base na tabela de classificação;  

d) 4ª etapa: confecção de uma nova tabela de classificação por patologia do 

Kanban, discriminando cada categorização, em dias, para avaliação diária, 

denominada Esquema de Classificação Kanban por Patologia Base. 

O modelo seguiu a seguinte categorização para a classificação de aplicação 

do Kanban na sua forma tradicional em três cores: verde, amarela e vermelha 

associada à numeração 1, 2 e 3, respectivamente:    

a) Kanban 1 (K1): cor verde – representação gráfica  

b) Kanban 2 (K2): cor amarela – representação gráfica  

c) Kanban 3 (K3): cor vermelha – representação gráfica  

Na categoria Kanban 2 (K2) foi introduzida uma subcategoria na cor roxa, 

com representação gráfica , denominada de sinal de alerta e aplicada na 

ausência de melhora de quadro clínico com a terapêutica implementada.  

Acompanhando a proposta de implantação, foi estabelecido efetuar ajustes 

mensais durante a instauração da ferramenta através de uma avaliação contínua, 

revisando o modelo periodicamente e reajustando à realidade da unidade hospitalar 

pediátrica durante todo o processo. E ao final de seis meses de avaliações mensais, 

passou-se a realizá-las trimestralmente. Foram realizadas dez avaliações, a partir 

das quais ocorreram quatro reformulações da aplicação da ferramenta e a 
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reformulação da tabela de avaliação, chegando à classificação final do Kanban por 

patologia de base10,65. 

Auxiliando esta implantação, foram instalados quadros de monitoramento 

audiovisuais na sala multiprofissional, denominados Quadros de Monitoramento 

Diário Kanban para visualização do perfil da clientela internada na unidade e 

registro de sua classificação no processo de internação, segundo a tabela de 

classificação inicialmente adotada com base na antibioticoterapia instalada65. 

Associada a esta estratégia, foram reformadas placas de identificação de 

leitos individuais, acrescidas de painel de monitoramento local Kanban codificado 

apenas por cores e inserido também na planilha de censo diário da unidade.       

A estruturação e aplicação da ferramenta Kanban foi composta de quatro 

fases preliminares: 

a) 1ª fase: sensibilização e a adesão dos gestores locais e profissionais da 

equipe multiprofissional, com formação da equipe de implantação e 

aplicação da ferramenta e da equipe de execução na prática pediátrica25,66; 

b) 2ª fase: construção do modelo de implantação e aplicação do Kanban no 

processo de internação da clínica médica pediátrica desde admissão até a 

alta;  

c) 3ª fase: confecção do quadro de classificação Kanban e padronização dos 

critérios de avaliação por período adequado ao tempo de internação; 

d) 4ª fase: execução da ferramenta na prática diária de forma imediata. 

Concomitantemente, ocorreu o treinamento rápido, de duração máxima de 

uma hora, para equipe de execução do NIR promover a aplicação imediata da 

ferramenta no processo de admissão na unidade e realizar novo trabalho de 

sensibilização dos gestores não aderentes à ferramenta e da equipe 

multiprofissional não esclarecida na fase de evidências, ocorrendo, também, 

treinamento no centro de estudos, aberto a todos os profissionais da unidade, de 

demanda espontânea para estimular adesão à ferramenta10,60,66. 

A implantação transcorre de forma paulatina e gradativa com realização de 

ajuste quando necessário10. A adesão procedeu também neste ritmo, com 

participação de 100% dos profissionais do NIR, equipe base do projeto, cabendo a 

eles preencher as planilhas, a classificação nos quadros de monitoramento e 
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provocar as discussões nos rounds clínicos a fim de despertar o interesse dos 

demais profissionais67. 

Estrategicamente, foram confeccionados e padronizados quadros brancos 

de registro diário instalado na sala multiprofissional e reformuladas as placas de 

identificação de leitos e planilhas de censo diário do NIR, com a introdução do 

quadro de monitoramento Kanban. 

Os quadros denominados Kanban foram implantados para facilitar 

visualmente o processo de hospitalização da clientela, contendo os seguintes 

registros: identificação do cliente, data e tempo de internação, sua classificação 

pelo Kanban de acordo com a tabela baseada na terapêutica instalada e registros 

de pendências. O item diagnóstico inicial não foi introduzido, preservando o sigilo 

inerente ao direito do paciente visto que, apesar da sala ser interna permite a 

circulação de todos os profissionais da unidade bem como dos acompanhantes de 

todos os pacientes10,29. 

O quadro visual permite à equipe multidisciplinar ser informada sobre a 

evolução clínica de cada cliente e a realizar o monitoramento das pendências e 

novas terapêuticas e condutas adotadas a partir das discussões clínicas e dos 

rounds multiprofissionais, favorecendo a avaliação diária com análise sistemática 

da clientela. 

Sua atualização é diária, realizada em duas etapas: primeira é efetuada pela 

secretária da clínica que confere e atualiza os dados de identificação, localização 

e tempo de internação de cada cliente; e a segunda parte durante visita médica 

pelos profissionais assistenciais (enfermeiros e médicos, em sua maioria) que, após 

exame físico, leitura de prontuário e registro de suas avaliações, realiza a 

classificação do cliente pelo Kanban com registro de pendência, caso haja. 

Esta gestão visual promove o engajamento da equipe, reduz chances de 

alguns procedimentos serem esquecidos e permite a qualquer membro cobrar as 

ações pertinentes que favoreçam à redução do tempo de permanência do cliente 

na unidade e sua reintegração ao núcleo familiar10,33,65. 

O objetivo secundário dos quadros é visualizar tempo de internação clínica 

da criança na unidade, analisando sua patologia, a terapêutica empregada, verificar 

sua evolução, procurando detectar os pontos falhos nas internações de longa 
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permanência que ultrapassam a média estabelecida pelos protocolos 

clínicos10,33,62,65. Este conjunto de fatores provoca a realização dos rounds clínicos 

multidisciplinares a fim de se chegar a soluções que revertam tal quadro. 

Os registros diários nos quadros são realizados com as cores previamente 

determinadas, conforme a permanência de cada paciente, correlacionado aos 

intervalos estabelecidos, inseridos e anotados com um marcador de quadro branco, 

que permite sua atualização diária e de fácil remoção com uma flanela seca ou 

apagador próprio para tal fim.  

Os quadros brancos instalados possuem moldura de alumínio, com 

dimensão de 90 centímetros de comprimento por 60 de largura, formatação interna 

com divisões de espaço confeccionadas com fitas durex coloridas e registros 

realizados por canetas próprias nas cores preta ou azul para identificação de dados 

referentes ao cliente, verde, amarela e vermelha para classificação Kanban e 

demais dados com caneta azul. As cores utilizadas foram adaptadas conforme 

conforto visual e cores pré-determinadas na ferramenta original do Kanban 

industrial64. 

Quadro 6. Quadro de Monitoramento Kanban 

DATA: DD/MM/20AA 
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Legenda: Enf.riª = enfermaria; Ltº = leito; USG = Ultrassonografia 
Fonte: Clínica Médica Masculina da unidade hospitalar. 
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A reestruturação das placas de identificação individual consistiu na 

introdução do painel de monitoramento local para registro da codificação Kanban 

junto aos dados essenciais da criança, na forma plastificada. Este material permite 

registro de dados com caneta de retroprojetor e sua remoção pós-alta com álcool 

ou removedor próprio, a fim de instalar a próxima criança que ocupará o leito assim 

que liberado pelo NIR, facilitando a localização das crianças na unidade10,60. 

Figura 4. Placa de identificação de leito  

 

Fonte: Elaboração da autora e André Luís G. de Oliveira e implantado na unidade hospitalar. 

 

Aproveitando esta reforma, também foram incluídos, no painel, dados de 

segurança do paciente, constando de risco de queda e registro da presença de 

alergia medicamentosa e/ou alimentar. Estas placas têm preenchimento local, que 

se inicia no momento da internação na unidade pelo profissional que admitiu a 

criança. A atualização do painel de monitoramento na área do Kanban é diária e 

realizada durante sua hospitalização pelo enfermeiro do setor pós-avaliação do 

quadro clínico com caneta marcadora de quadro branco64,29. 

Durante o período da aplicação do Kanban na hospitalização, foi avaliada e 

checada a primeira tabela de classificação quanto à sua eficácia, utilização e 

aceitabilidade pelo profissional. Para o sistema de classificação do Kanban seguido 

pelo registro padrão de três cores básicas, verde, amarelo e vermelho, após trinta 
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dias de aplicação, percebeu-se a necessidade de um sinalizador para alertar para 

os casos que não respondiam à terapêutica adotada. Foi introduzida a quarta cor, 

denominada de sinal de alerta, levando a uma reestruturação da tabela de 

classificação e modificação dos critérios adotados. A adoção do sinal de alerta 

sentinela foi introduzida na fase amarela, representada pela cor roxa, apontando 

ineficiência de resposta ao tratamento proposto ou piora de quadro clínico, 

indicando a necessidade de uma reavaliação com identificação de pendências ou 

falhas no processo terapêutico. 

Outra alteração foi a mudança de critério de avaliação que passou a ser 

realizado com base na patologia apresentada na internação e não mais na 

terapêutica instaurada. A nova tabela considera a média de permanência de 

internação por patologia, de acordo com os registros do SIH/SUS e do livro de 

internação do NIR, e o tempo máximo permissível de internação pelo SUS sem 

perda de faturamento19. 

Na fase de adaptação da ferramenta ocorreu a confecção da nova tabela de 

utilização da ferramenta, após realização da primeira avaliação do instrumento e 

seus elementos de operacionalização, na qual foi detectado que a tabela inicial de 

classificação Kanban não atendia a todas morbidades apresentadas pela clientela 

internada na unidade.  

Seguindo as premissas estabelecidas na confecção do projeto, realizou-se 

à reestruturação da tabela de classificação, a partir do levantamento de dados 

realizado continuamente, de forma dinâmica e participativa junto às equipes do 

projeto de implantação e de implementação.  

O primeiro ajuste do modelo Kanban implantado se iniciou a partir da 

primeira reunião mensal do Núcleo de Assistência e Qualidade hospitalar (NAQH), 

coincidente com o período determinado para sua primeira avaliação. Aos gestores 

participantes do projeto e aos demais de setores chaves de administração da 

unidade foi exposta a necessidade de se mudar a tabela utilizada para qualificar o 

estágio que o cliente se encontrava no processo de internação, a partir da utilização 

da nova ferramenta de gestão adotada municipalmente. 

A equipe de implantação passou de quatro para sete gestores locais, com 

coordenação realizada por enfermeiro. 
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Dentro da filosofia da avaliação dinâmica foram efetuados ajustes de forma 

sistemática e aplicadas as mudanças pertinentes para o alcance de uma tabela 

instrumentalizada que favorecesse a avaliação do processo de internação em todas 

as suas fases11,32-33. 

A partir desta reunião, houve adesão efetiva do NAQH e do setor de 

faturamento, elementos essenciais para realização do levantamento e análise de 

dados de internação, obtidos através da plataforma SIH/SUS e dos registros de 

internações do NIR, que permitiu à equipe traçar o perfil de morbidade da unidade 

em estudo e estabelecer as patologias mais incidentes na clínica médica pediátrica, 

sendo também analisado o período máximo de internação por patologia, bem como 

o período máximo de internação faturável. 

Estabeleceram-se as patologias mais incidentes e montou-se uma tabela de 

classificação do Kanban baseada nelas. Este novo critério de qualificação dos 

pacientes internados deu-se por uma tabela de representação gráfica conjugada 

de cores e números para realçar visualmente os dados nos quadros de 

monitoramento, composta de três classes, cada qual expressa em dias, sendo 

mantido o sinal de alerta na segunda classe. 

A nova tabela de classificação do Kanban foi aprovada na reunião 

subsequente mensal do NAQH, entrando em vigor, com estabelecimento de 

agenda de revisão periódica da tabela em período semestral, para realização de 

reajustes necessários dos critérios adotados, e a inclusão ou exclusão de 

patologias: 

a) Kanban 1 - VERDE : processo de admissão de 0 a 5 dias (120 horas 

iniciais) de internação sob tratamento de acordo com a patologia 

apresentada; 

b) Kanban 2 - AMARELA : avaliação a partir de 1 dia a 5 dias (24 a 120 horas) 

de internação, a partir da qual serão realizados os rounds de avaliação pela 

equipe multiprofissional, sendo analisadas as condutas adotadas, evoluções 

e correção de falhas.  

a. Subclasse Amarela: sinal de alerta ou sentinela - ROXO , adotada 

a partir da metade da fase amarela durante uma reavaliação da 
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criança ao perceber uma ineficiência de resposta ao tratamento 

proposto ou estabilização de quadro clínico sem melhora ou com 

piora. Inicia-se reavaliação do tratamento proposto, aplicação de 

alteração de terapêutica, realização de exames complementares e 

correção de falhas. Caso não haja esta situação descrita, manter-se-

á a cor amarela até o final de seu período. 

c) Kanban 3 - VERMELHO : 3 a 11 dias (72 a 264 horas) ou mais de 

internação (conforme quadro de classificação), com realização de avaliação 

e análise da evolução após todas as intervenções realizadas dentro da 

estrutura comportada pela unidade, e iniciado o preparo para uma alta 

responsável com um encaminhamento ou transferência para uma unidade 

especializada ao caso específico. 

Quadro 7. Esquema de classificação Kanban por patologia base 

Diagnóstico base 
Classificação Kanban por período de 

dias de internação 

Kanban1 Kanban 2 Kanban 3 

Abcesso; celulite, anemia; asma; dermatites 
e eczemas; estomatite; gastroenterite aguda; 
helmintose; intoxicação ou envenenamento; 
infecção do trato urinário; otite média aguda; 
sinusite 

3 dias 4 a 5 dias 6 dias ou + 

Adenite; asma e pneumonia; diabetes 
mellitus tipo I com complicações; doença 
reumática  

5 dias 6 a 7 dias 8 dias ou + 

Bronquiolite; dengue 2 dias 3 a 4 dias 5 dias ou + 

Bronquiolite e pneumonia; orquite; 
pneumopatia ou influenza 

4 dias 5 a 7 dias 8 dias ou + 

Coqueluche; glomerulonefrite aguda  4 dias 5 a 6 dias 7 dias ou + 

Defeito da coagulação púrpura e outras; 
gengivite ulcerativa nuclear aguda afecções 
hemorrágicas; outras doenças causadas por 
vírus 

5 dias 6º dia 7 dias ou + 

Desnutrição; doença reumática com 
comprometimento cardíaco; pneumonia; 
varicela com complicação 

6 dias 7 a 9 dias 10 dias ou+ 

Diabetes mellitus tipo I; outras doenças de 
vias aéreas superiores ou aparelho 
respiratório 

3 dias 4 dias 5 dias ou + 

Doença do ouvido externo e mastoidite; 
fraturas de face 

1 dia 2 dias 3 dias ou + 

Continua... 
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...continuação 

Diagnóstico base 
Classificação Kanban por período de 

dias de internação 

Kanban1 Kanban 2 Kanban 3 

Doenças glomerulares; enteroinfecção; 
epilepsia; estafilococcia; estreptocócica; 
farmacodermia; outras doenças do aparelho 
digestivo 

4 dias 5º dia 6 dias ou + 

Fraturas membros inferiores ou superiores 2 dias 3 a 5 dias 6 dias ou + 

Hepatite viral; traumatismo pneumonia em < 
1 ano ou > 4 anos; pneumonia entre 1 ano e 
4 anos; poliartropatias infecciosas 

5 dias 6 a 8 dias 9 dias ou + 

Infecção aguda das vias aérea inferiores; 
outras doenças do aparelho urinário; 
traumatismo crânio-encefálico 

2 dias 3º dia 4 dias ou + 

Infecção de transmissão predominantemente 
sexual 

6 dias 7º dia 8º dia ou + 

Infecção viral com lesão de pele 4 dias 5º dia 6 dias ou + 

Meningite 6 dias 7 a 10 dias 11dias ou+ 

Miosite 6 dias 7 A 8 dias 9 dias ou + 

Outras doenças bacterianas 6 dias 7º dia 8 dias ou + 

Pneumonia com derrame 10 dias 11 a 12 dias 13 dias ou+ 

Tuberculose pulmonar 7 dias 8 a 9 dias 10 dias ou+ 
Fonte: Confeccionado pela autora e coordenação do NAQH do hospital municipal pediátrico 

 

Foram realizadas conversas informais contínuas com as coordenações de 

enfermagem, esclarecendo do que se tratava a ferramenta, suas funcionalidades e 

aplicação, esclarecendo que não se restringia à gestão de leitos, mas que poderia 

ser útil na avaliação dos trabalhos desenvolvidos, controle de estoque e materiais, 

cálculo de pessoal dentre outras possibilidades. Assim, ocorreu a adesão das 

coordenações da clínica médica pediátrica e da educação continuada. 

Foi introduzido o boletim informativo da clínica médica pediátrica 

denominado Censo Hospitalar do Hospital Infantil Ismélia Silveira (HIIS) (Quadro 8) 

com registro das internações e altas sob a forma de planilha de Excel®, contendo 

os dados de identificação dos pacientes, faixa etária, diagnóstico de internação, 

tempo de internação, e classificação Kanban.  
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Quadro 8. Censo Hospitalar do Hospital Infantil Ismélia Silveira. Duque de Caxias, RJ, 
2016 

DATA: DD/MM/20AA                        CENSO HOSPITAL INFANTIL ISMÉLIA SILVEIRA 

ENF.ria Ltº ADMISSÃO NOME DIAGNÓSTICO 
TEMPO DE 

INTERNAÇÃO 
Kanban 

202 1 04.11.2016 Fulana Pneumonia 15 3 

202 2 07.11.2016 Beltrano Bronquiolite 12 3 

202 3 10.11.2016 Sicrano Celulite de face 08 3 

202 4 19.11.1016 Beta Bronquiolite 01 1 

ENF.ria Lt.º ADMISSÃO NOME DIAGNÓSTICO 
TEMPO DE 

INTERNAÇÃO 
Kanban 

203 1 11.11.2016 Delta Bronquiolite 08 2 

203 2 18.11.1016 Mês Pneumonia 02 1 

203 3 18.11.1016 Sophya Diabetes tipo 1 02 1 

203 4 07.11.2017 Pierre Pneumonia 12 1 

203 5 18.11.1016 João Fratura MSE 01 1 

203 6 30,10,2016 Pedro Osteomelites 22 3 
Legenda: Enf.riª = enfermaria; Ltº = leito; MSE = membro superior esquerdo 

Fonte: Confeccionado pela autora. Concepção inicial de planilha do Microsoft Excel® denominada 
Censo Hospitalar do HIIS. 

 

No NIR foi instituída a planilha Microsoft Excel® de internação diária da 

movimentação do processo de admissão na unidade, formalizando o processo de 

gestão de leitos. 

Quadro 9. Censo Geral do Núcleo Interno de Regulação do Hospital Infantil Ismélia 
Silveira. Duque de Caxias, RJ, 2016 

DATA: DD/MM/20AA CENSO DIÁRIO NIR HIIS HORA: VAGAS: ZERO 

Enfermaria 103 PRÉ-ESCOLAR 
Nº 

REG 
ADM. HORA Enf.ria Ltº Kanban Nome 

Se
xo 

Id. DN 
Mun

. 
Proc. 

Ad, 
UA 

Diag, 

0028 04.11.16 14:20 103 1 3 FULANO M 4ª2M 23.09.2012 DC UPAWGB 2.11 PNM 
0086 15.11.16 1100 103 2 2 CICRANO M 4ª5M 13.06.2012 DC EQ. 13.11 PMN 
0055 13.11;16 16:10 103 3 3 PELO F 3ª2M 22.09.2013 BFR HMMRC 12,11 DM1 
0112 22,11.16 15:20 103 4 1 GAS F 2ª9M 02.022014 DC UPAWGB 21.11 HAS 
0110 19.11.16 15:40 103 5 2 ALMA F 3ª7M 06.,03,2013 DC UPAWGB 18.11 GEA 
0054 12,11,16 22:00 103 6 3 FORRO M 5ª1M 23,10,2011 VT UPAWGB 10.11 GEA 
0045 11.11.16 21:10 103 7 2 LUA F 3ª4M 22.04.2013 DC HMMRC 06.11 PNM 
0049 11.11.16 18:45 103 8 2 MABEL F 3ª11M 22.12.2012 HGV UPAWGB 09.11 PNM 
0098 17.11.16 17:00 103 9 1 JO M 4ª1M 22.09.2013 DC UPAWGB 16,11 ASMA 

Legenda: Enf.riª = enfermaria; Ltº = leito; Id = idade; Adm = admissão; Mun. = município; Proc. = 
unidade de origem; Ad. UA = admissão na unidade anterior; Diag. = diagnóstico  
Fonte: Confeccionado pela autora. Concepção inicial de planilha de Excel® denominada Censo 
Geral do NIR do HIIS. 

 

A fase de implantação ocorreu após aprovação do projeto piloto na reunião 

mensal do colegiado hospitalar, que é realizada pelo NAQH mensalmente. Foi 

efetuada em conjunto com o NIR, através de seus profissionais (enfermeiros e 

administrativos), atendendo aos preceitos da reformulação e reestruturação da 

unidade em estudo exigida pelo Ministério da Saúde. 
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Foi realizado trabalho de divulgação e esclarecimento da ferramenta, com a 

sua implantação na rotina do processo de hospitalização desde a admissão até à 

alta, com treinamentos individualizados da equipe multiprofissional6,9-10. 

Em seguida, foram realizadas conversas informais individualizadas com os 

profissionais da clínica pediátrica e cinco reuniões de sensibilização com os 

gestores hospitalares das áreas estratégicas (faturamento, clínica médica 

pediátrica, serviço social, administração, núcleo de qualidade, direções de 

pacientes internos, enfermagem, direção geral e educação continuada), onde foi 

esclarecido o motivo da introdução da ferramenta Kanban no processo de 

internação, a finalidade, e as contribuições que advém de sua utilização, apesar de 

ter sido imposta verticalmente pela SMS através da Direção Central de 

Enfermagem.  

Associada à reformulação de placas de identificação de leitos individuais 

com painel de monitoramento Kanban, foram reestruturadas as planilhas 

informativas diárias da clínica médica pediátrica e do NIR com inserção do painel 

nas mesmas. 

Os quadros de monitoramento foram ativados e seu preenchimento, na fase 

inicial, foi realizado a cargo da secretaria da clínica e da equipe do NIR. Os dados 

introduzidos neles permitem a visualização do perfil da clientela internada na 

unidade, com a sua classificação no processo de internação pelo Kanban, 

utilizando a tabela63. 

Após trinta dias de utilização, a tabela inicial sofreu sua primeira avaliação 

de aplicabilidade e eficiência no processo de internação e foi constatada a sua 

ineficácia de atender a todos os casos clínicos incidentes na unidade. A partir desta 

avaliação foi realizada a reestruturação e confecção da nova tabela de classificação 

baseada na patologia apresentada, com participação do NAQH e do faturamento.  

Após sua formalização, foram realizados novos treinamentos, organizados 

junto à educação continuada, tendo como público alvo as equipes do NIR e da 

clínica médica pediátrica. Sua divulgação deu-se por comunicado impressa e 

diretamente à equipe multiprofissional envolvida no processo de internação 

hospitalar.  
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O treinamento ocorreu durante dois meses no centro de estudo, de segunda-

feira a domingo, num período de duas semanas, sem inscrição prévia e com 

presença de forma espontânea dos profissionais, contemplando todos os plantões, 

realizado no horário de menor fluxo de atendimento, permitindo a participação sem 

interferência na dinâmica de trabalho institucional. Foram reforçados os conceitos 

da ferramenta, sua aplicação e esclarecidas as dúvidas apresentadas referentes à 

primeira fase de aplicação. 

Os treinamentos foram reforçados por encontros locais na unidade e 

realizado em pequenos grupos (máximo de três profissionais) ou individual em 

serviço, em horários alternativos ou oportuno aos mesmos, não interferindo na 

rotina da unidade.  

Já o treinamento dos profissionais médicos da rotina foi executado durante 

o intervalo das visitas médicas pelo médico coordenador do NAQH, atendendo a 

alegação feita pela maioria dos médicos de não haver tempo hábil para se 

deslocarem para o centro de estudo e nem comparecerem à unidade fora de seus 

dias.  

No intuito de sistematizar o processo de internação, foram reformulados 

junto à coordenação de clínica, os impressos de evolução de enfermagem em um 

único formulário contendo: o registro do enfermeiro de setor, os registros de 

evolução do auxiliar e técnico de enfermagem, o plano terapêutico e a prescrição 

de enfermagem, facilitando a análise da classificação do Kanban durante o 

processo de avaliação diária. No mesmo sentido foi criada uma capa de prontuário 

individualizada contendo as identificações dos pacientes, campo de monitoramento 

Kanban e demais registros mínimos necessários para identificação deles, 

facilitando a visualização por toda equipe multiprofissional. 

Foram criados dois grupos de WhatsApp® a fim de facilitar a comunicação 

entre os profissionais envolvidos no processo de internação, uma vez que a 

unidade não possui sistema de interfone ou sistema de ramais telefônicos 

operantes entre os setores. Estes grupos receberam a seguinte denominação: 

Exames destinado a equipe multiprofissional e o outro denominado Regulação NIR 

HISS/UPA destinado à equipe de regulação de vagas. Ambos foram bem aceitos 

pelos profissionais.  
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No grupo Regulação foram incluídos os profissionais que emitiam pareceres 

especializados, os líderes de equipe, os plantonistas médicos, a direção de 

pacientes internos, direção administrativa e CCIH. O grupo Exames inicialmente foi 

destinado aos médicos visitadores, direção, coordenadores de clínica pediátrica 

(médico e enfermeiro), coordenação do NIR e CCIH. 

A unificação do NIR hospitalar com o da UPA pela regulação central 

municipal e a mudança da coordenação médica da clínica pediátrica e da direção 

de pacientes internos da unidade, levou a diretora médica, com base nos de 

WhatsApp® já existentes na unidade, a criar um novo grupo denominado NIR 

HISS/UPA composto pelos profissionais diretamente ligados ao NIR de ambas as 

unidades, direções e coordenações de enfermagem, extinguindo o grupo 

Regulação.  

Os quadros de monitoramento de Kanban visual foram reduzidos a oito, 

diminuindo a poluição visual e facilitando a identificação dos casos que necessitam 

de maior atenção e realização de rounds de discussão; e as placas de identificação 

de leitos passaram a ter maior ênfase para monitorização local do Kanban. 

Tabelas de classificação Kanban foram afixadas ao lado do conjunto de 

quadros de monitoramento e nos postos de enfermagem, facilitando as avaliações. 

Ao final de seis meses da implantação da ferramenta, foi realizada a 

antecipação da revisão dos protocolos ligados ao processo de hospitalização e 

incluiu-se o da aplicação do Kanban aos mesmos. Foi também instalado um 

computador na sala multiprofissional intencionando a visualização digital do 

monitoramento do Kanban e introdução do prontuário eletrônico. 

A fase de aplicação da ferramenta inicial foi realizada pela equipe do NIR e 

a secretaria de clínica, iniciando sua utilização no ambiente hospitalar no momento 

da admissão do cliente à unidade, sendo realizado seu registro no livro de admissão 

do NIR e nas planilhas de Microsoft Excel® da unidade, as quais são atualizadas 

nas 24 horas de funcionamento da instituição em estudo. 

O Kanban, aplicado no processo de internação na rotina da clínica médica 

pediátrica, segue uma rotina de procedimentos até chegar a sua classificação 

inicial, e sua reavaliação ocorre diariamente, a constar: 
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a) 1º passo: encaminhamento de solicitação de internação com prévia 

autorização da central municipal de regulação; 

b) 2º passo: conferência da documentação da criança e comunicação à 

unidade de origem de sua liberação e encaminhamento à unidade em 

estudo;  

c) 3º passo: registro dos dados da criança no livro internação do NIR e nas 

planilhas de censo diários da unidade; 

d) 4º passo: recepção e encaminhamento da criança à equipe da clínica médica 

pediátrica juntamente com prontuário e localização na enfermaria; 

e) 5º passo: confirmação via e-mail à regulação municipal central da admissão 

da criança na unidade; 

f) 6º passo: instalação da criança no leito pela equipe da clínica, com 

realização dos registros locais e procedimentos de rotina de efetivação de 

internação; 

g) 7º passo: enfermeiro realiza a classificação do Kanban e registra na placa 

de identificação, prontuário e quadro de monitoramento;  

h) 8º passo: enfermeiro do NIR divulga eletronicamente a planilha atualizada 

via e-mail da equipe multiprofissional nos horários pré-estabelecidos, a 

planilha de censo da enfermaria, e fornece uma cópia física ao enfermeiro 

do setor, promovendo a divulgação visual para toda equipe profissional; 

i) 9º passo: reavaliação diária das crianças internadas com sua reclassificação 

Kanban e sua atualização junto ao NIR. Podendo ser via e-mail, 

verbalmente, ou via WhatsApp®. 

j) 10º passo: instituir os rounds clínicos das crianças do Kanban 3 ou do 

Kanban 2 na subclassificação roxa; 

k) 11º passo: realização da discussão dos casos clínicos com identificação de 

pendências, alterações de terapêutica pelo corpo médico e redefinição do 

plano de cuidados;  

l) 12º passo: rediscutir os casos clínicos pendentes dentro de dois dias para 

avaliar se as medidas adotadas foram eficientes e se ainda há ou não 

pendências. 
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Nesta nova fase foi reforçado o treinamento dos médicos visitadores com 

inclusão dos plantonistas e instalados os rounds multiprofissionais de Kanban, 

sistematicamente com registro de pendências detectadas nos prontuários.  

Os rounds multidisciplinares foram implementados para participação dos 

profissionais envolvidos no processo de hospitalização, sendo realizados na sala 

multiprofissional e no início, semanalmente, provocado pelo enfermeiro do setor. 

Após dois meses de sua aplicação, sua realização foi sistematizada pela direção 

médica de clínica, ocorrendo durante o período da visita médica, de segunda a 

sexta-feira, nos horários de maior concentração de profissionais, por um período 

de 30 minutos, não excedendo uma hora de duração10,42,61. 

Se o caso clínico fosse considerado crítico, ficou estabelecido que sua 

discussão seria diária, até se chegar a um consenso e se atingir a terapêutica 

adequada ao cliente. 

Os rounds iniciais foram instalados entre médicos e enfermeiros do dia, e 

aos poucos ocorreu a adesão dos demais profissionais: fisioterapeutas, 

fonoaudiólogos e parte da equipe de avaliadores das clínicas especialistas 

(cardiologista, endocrinologista, pneumologista, cirurgiões, ortopedistas, 

infectologista). 

Sua execução se dá após reavaliação da classificação do paciente pela 

ferramenta, e, em seguida, eleitos os casos clínicos, vem a discussão. Após seu 

processamento, realiza-se as anotações das pendências em prontuário e no quadro 

de monitoramento, permanecendo visualmente neste último até ser sanada ou 

mitigada. 

Atendendo ao novo requisito do Ministério da Saúde, foi inserido um 

formulário de pesquisa de qualidade para os usuários no formato de múltipla 

escolha para análise dos serviços oferecidos pela instituição, preenchido de forma 

espontânea, sem necessidade de identificação e tendo uma urna para seu depósito 

em local de fácil acesso, cuja chave encontra-se na administração, com 

recolhimento quinzenal e análise realizada pela NAQH. 

A avaliação contínua do processo de aplicação da ferramenta ocorre ao 

longo de todo o curso da hospitalização, procedendo as correções e reajustes, tão 

logo seja detectada sua necessidade. As avaliações inicialmente foram realizadas 
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mensalmente nos primeiros seis meses, passando a ser trimestral, perfazendo um 

total de dez avaliações até o momento. 

Após consenso da equipe, foi solicitada a reformulação dos quadros de 

monitoramento com a introdução de novos itens/campos que auxiliarão na 

avaliação da clientela. Foi sugerida a inclusão de campos destinados ao registro da 

seguinte formatação, além dos dados de identificação individual: grau de 

dependência, alergia, tempo de internação expresso em dias e o diagnóstico. Esta 

reformulação encontra-se em processo de estudo devido ao local que se encontra 

instalado ser de livre acesso e está sendo estudada a forma como serão registrados 

os diagnósticos sem ferir o direito de sigilo do paciente. O modelo proposto segue 

abaixo: 

Quadro 10. Proposta do novo modelo de quadro de monitoramento de leitos da unidade 
de internação pediátrica do Hospital Infantil Ismélia Silveira. Duque de Caxias, RJ, 2016 

UNID.: QUADRO DE MONITORAMENTO KANBAN Data: DD/MM/20AA 

ENF.ria Lt.º ADM NOME DIAG. ID. ALER, G. Dep T.Int. Kanban Pend. 

200 1 04..11.16 FULANO PNM 4ª  2 19 3 TC 

201 2 15..11.16 FULANA PNM 2ª SIM 3 8 2 SSG 

202 3 13.11;16 SICRANO HAS 7ª  2 10 2  

202 4 22,11.16 OSTRA PNM 8ª  1 1 1 LAB. 

205 1 19.11.16 POLVO PNM 5ª SIM 2 4 2  

205 2 13.11;16 JACARE DM1 5ª SIM 2 11 2 AVA.L 

205 3 13.11;16 RAPOSA HAS 5ª  2 13 2  

205 4 13.11;16 COELHO HAS 5ª  2 13 2  

Legenda: Enf.ria = enfermaria; Ltº = leito, ID = idade; ADM = admissão; ALER = alegia; G. Dep = 
grau de dependência; T. int.= tempo de internação; Pend. = pendências 
Fonte: Confeccionado pela autora junto à equipe.  

4.3 Plano de aplicação do Kanban em unidades pediátricas: produção 

tecnológica 

A elaboração do planejamento de aplicação da ferramenta Kanban para o 

processo de internação hospitalar de uma unidade pública pediátrica perpassa por 

um planejamento estratégico participativo, seguindo a nova tendência de gestão 

moderna dos serviços de saúde72. 

Neste sentido, ao introduzir uma nova forma de gestão dos serviços de 

saúde baseada na Filosofia Lean com a utilização do Kanban, fez-se necessário 

realizar um plano de aplicação da ferramenta ao processo de internação em 

unidades pediátricas, como uma produção tecnológica capaz de auxiliar na 

instrumentalização dos profissionais de saúde que necessitem de uma base para 

implantação do Kanban em suas unidades. 
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No desenvolvimento do plano de aplicação do Kanban na clínica médica 

pediátrica de uma unidade hospitalar, utilizamos uma série de estratégias 

complementares para facilitar a sua instrumentalização de forma prática e clara. 

A abordagem participativa permite adotar uma variedade de métodos 

específicos, partindo de diferentes premissas e perseguindo diferentes objetivos. E 

cada método adotado permite ao gestor, responsável pela coordenação do projeto 

em sua unidade, optar pela estratégia metodológica mais apropriada às questões 

levantadas durante a realização do planejamento e na fase de implementação da 

ferramenta38-39. 

A utilização de uma metodologia ativa participante na implantação da 

ferramenta favorece o processo, dando um caráter educativo e de ação ao 

planejamento realizado dentro de uma organização, voltado a atender uma 

necessidade percebida pelo gestor(es) e os participantes da implementação42. 

Assim, o coordenador responsável pela implantação e implementação da 

ferramenta deverá contar com a participação dos integrantes da equipe de saúde 

do hospital para proceder sua aplicação na rotina da instituição. 

Para o desenvolvimento do Plano de Aplicação propõe-se as etapas 

descritas a seguir. 

A) Formação da equipe de implantação e implementação 

O coordenador ou gestores do projeto deverão conhecer profundamente os 

profissionais que trabalham em sua instituição, os setores chaves de 

operacionalização e as lideranças existentes. 

O coordenador do projeto deverá estar verdadeiramente comprometido com 

o projeto e conhecer bem a filosofia Lean para poder responder os 

questionamentos que irão surgir durante sua aplicabilidade através da ferramenta 

Kanban. Não necessitará saber tudo, visto que sua participação no projeto é 

essencial para criação do espírito de colaboração entre os profissionais e 

construção do conhecimento coletivo29. Daí a importância de buscas de evidências 

científicas de embasamento do projeto. 

O processo de implantação baseia-se no planejar, fazer, estudar e agir 

(PDSA), não existindo uma fórmula única a ser copiada, apenas caminhos 
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sugeridos para facilitar os próximos empreendedores gestores na aplicação da 

ferramenta em seu local de trabalho, adaptada à missão e à realidade de sua 

instituição. 

A formação de sua equipe dependerá deste conjunto de ações, realizando 

um prévio trabalho de sensibilização da equipe quanto à introdução de um novo 

modelo de gestão baseado na aplicação do Kanban na rotina diária assistencial da 

unidade, favorecendo a transição do novo modo de gerir através da participação, 

colaboração e comprometimento de todos os funcionáros30. 

A efetiva aplicabilidade do Kanban só é possível com o envolvimento da 

equipe multidisciplinar e dos gestores da unidade, em um processo contínuo de 

esclarecimento de sua finalidade e utilização, obtendo uma adesão participativa 

durante todo o curso da hospitalização10. Nesta fase, a instalação de rodas de 

conversas é um forte aliado ao processo de sensibilização e formação de equipe.  

B) Perfil do cenário onde será implantada a ferramenta 

O perfil da unidade deverá ser desenhado a partir do levantamento de 

atendimento, com base nos dados do sistema de internação do SIH/SUS e dos 

registros do NIR da unidade, delineando, assim, o tipo de clientela. 

A definição do local onde será efetuada a implantação inicial da ferramenta 

indica como fazer seu planejamento. O cenário deverá ser caracterizado quanto ao 

seu porte, tipo de atendimento assistencial ofertado, complexidade, capacidade de 

internação, população assistida, estrutura física, acesso, sistema de comunicação 

interno e externo, serviços ofertados, recursos humanos e materiais disponíveis, 

serviço administrativo e recursos financeiros.  

Possuir um bom trânsito nos setores chaves da unidade facilita na 

identificação dos gestores e das lideranças para captar e aderir ao projeto.  

Existem agentes da mudança no âmbito de sua organização, esperando 
apenas serem descobertos. Esses supervisores e gerentes e 
encarregados da linha de frente provavelmente ainda não sabem que têm 
a capacidade de liderar grandes mudanças30:132. 

A observação de campo é um dos instrumentos mais utilizados para 

reconhecimentos dos agentes de mudança e das lideranças da organização. 
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C) Adaptação do Kanban 

A confecção da tabela de classificação Kanban pediátrica se dará a partir da 

construção do perfil hospitalar de sua unidade e a formação das equipes de 

implantação e de implementação, que realiza o trabalho de reestruturação do 

sistema de avaliação da ferramenta Kanban para clínica médica pediátrica da 

unidade. O seu processo de construção ocorre de forma dinâmica e participativa, 

com movimento contínuo de monitoramento. 

A confecção de uma classificação baseada na patologia de base possui as 

seguintes etapas da elaboração: 

a) Levantamento das patologias incidentes na fase inicial de implantação e 

aplicação da ferramenta pelo sistema de registro SIH/SUS do faturamento, 

livro de registro de admissão, transferência e alta e planilha Excel® de censo 

diário do NIR; 

b) Análise dos dados patológicos levantados e estruturação da tabela de 

classificação; 

c) Confecção de uma classificação de avaliação baseada no tempo da 

internação por patologia e média de internação permitida pelo sistema 

SIH/SUS; 

d) Confecção de tabela propriamente dita de classificação por patologia com a 

discriminação de cada categorização, em dias, para avaliação diária, 

denominada Tabela de Classificação Kanban por Patologia Base; 

e) Avaliação da eficácia da utilização da tabela de classificação durante todo o 

processo de internação para realização de ajustes, se necessário; 

f) O modelo de categorização para a classificação de aplicação do Kanban 

segue a sua forma tradicional de aplicação de três cores: verde, amarela e 

vermelha associada à numeração 1, 2 e 3, respectivamente:    

a. Kanban 1 (K1): cor verde – representação gráfica  

b. Kanban 2 (K2): cor amarela – representação gráfica  

c. Kanban 3 (K3): cor vermelha – representação gráfica  
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g) Na categoria Kanban 2 (K2): foi introduzida uma subcategoria na cor roxa 

com representação gráfica , denominada de sinal de alerta e aplicada na 

ausência de melhora de quadro clínico com a terapêutica implementada.  

O quadro da tabela de classificação de avaliação da criança é realizado em 

graduação temporal de internação, na forma de esquemas de cores composta de 

três níveis de Kanban com uma subclasse, conforme explicação a seguir: 

a) Kanban 1 - VERDE : processo de admissão de 0 a 5 dias ou 120 horas 

iniciais de internação sob tratamento de acordo com a patologia 

apresentada;  

b) Kanban 2 - AMARELA : avaliação a partir de 1 dia a 5 dias ou de 24 a 120 

horas de internação, a partir da qual serão realizados os rounds de avaliação 

pela equipe multiprofissional, sendo analisadas as condutas adotadas, 

evoluções e correção de falhas;  

a. Subclasse Amarela: sinal de alerta ou sentinela - ROXO , adotada a 

partir da metade da fase amarela durante uma reavaliação da criança 

por ineficiência de resposta ao tratamento proposto ou estabilização 

de quadro clínico sem melhora ou com piora dele. Caso não haja esta 

situação descrita manter-se-á a cor amarela até o final de seu 

período. 

c) Kanban 3 - VERMELHO : 3 a 11 dias (72 horas a 264 horas) ou mais de 

internação (conforme quadro de classificação), com realização de avaliação 

e análise da evolução após todas as intervenções realizadas dentro da 

estrutura comportada pela unidade, e iniciado o preparo para uma alta 

responsável ou um encaminhamento ou transferência para uma unidade 

especializada ao caso específico. 
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Quadro 11. Esquema de classificação Kanban por patologia base 

Diagnóstico base 

Classificação Kanban por período de 
dias de internação 

Kanban 1 Kanban 2 Kanban 3 

Abcesso; celulite, anemia; asma; dermatites 
e eczemas; estomatite; gastroenterite 
aguda; helmintose; intoxicação ou 
envenenamento; infecção do trato urinário; 
otite média aguda; sinusite 

3 dias 4 a 5 dias 6 dias ou + 

Adenite; asma e pneumonia; diabetes 
mellitus tipo I com complicações; doença 
reumática  

5 dias 6 a 7 dias 8 dias ou + 

Bronquiolite; dengue 2 dias 3 a 4 dias 5 dias ou + 

Bronquiolite e pneumonia; orquite; 
pneumopatia ou influenza 

4 dias 5 a 7 dias 8 dias ou + 

Coqueluche; glomerulonefrite aguda  4 dias 5 a 6 dias 7 dias ou + 

Defeito da coagulação púrpura e outras; 
gengivite ulcerativa nuclear aguda afecções 
hemorrágicas; outras doenças causadas 
por vírus 

5 dias 6º dia 7 dias ou + 

Desnutrição; doença reumática com 
comprometimento cardíaco; pneumonia; 
varicela com complicação 

6 dias 7 a 9 dias 10 dias ou+ 

Diabetes mellitus tipo I; outras doenças de 
vias aéreas superiores ou aparelho 
respiratório 

3 dias 4 dias 5 dias ou + 

Doença do ouvido externo e mastoidite; 
fraturas de face 

1 dia 2 dias 3 dias ou + 

Doenças glomerulares; enteroinfecção; 
epilepsia; estafilococcia; estreptococcia; 
farmacodermia; outras doenças do aparelho 
digestivo 

4 dias 5º dia 6 dias ou + 

Fraturas membros inferiores ou superiores 2 dias 3 a 5 dias 6 dias ou + 

Hepatite viral; traumatismo pneumonia em 
< 1ano ou > 4 anos; pneumonia entre 1 ano 
e 4 anos poliartropatias infecciosas 

5 dias 6 a 8 dias 9 dias ou + 

Infecção aguda das vias aérea inferiores; 
outras doenças do aparelho urinário; 
traumatismo crânio-encefálico 

2 dias 3º dia 4 dias ou + 

Infecção de transmissão 
predominantemente sexual 

6 dias 7º dia 8º dia ou + 

Infecção viral com lesão de pele 4 dias 5º dia 6 dias ou + 

Meningite 6 dias 7 a 10 dias 11dias ou+ 

Miosite 6 dias 7 a 8 dias 9 dias ou + 

Outras doenças bacterianas 6 dias 7º dia 8 dias ou + 

Pneumonia com derrame 10 dias 11a 12 dias 13 dias ou+ 

Tuberculose pulmonar 7 dias 8 a 9 dias 10 dias ou+ 

Fonte: Confeccionado pela autora e coordenação do NAQH do Hospital Infantil Ismélia Silveira 
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D) Implantação 

Sugere-se que a implantação da ferramenta Kanban, no processo de 

internação na clínica médica pediátrica, seja realizada pela coordenação do NIR e 

sua aplicação efetuada pela equipe do setor composta de enfermeiros e 

administrativos, atendendo aos preceitos da reformulação e reestruturação da 

unidade exigida pelo Ministério da Saúde42-44. 

Esta fase é a mais delicada de todo o processo. A coordenação, juntamente 

com a equipe, delineará a metodologia de trabalho, as estratégias de 

implementação, previsão de custos e a montagem da estrutura básica para 

aplicação da ferramenta na unidade. 

As estratégias de implantação são: 

a) Conversas informais de sensibilização com gestores locais e equipe do NIR; 

b) Formação da equipe de implementação e aplicação da ferramenta; 

c) Reuniões em pequenos grupos com profissionais da unidade para 

apresentação da ferramenta Kanban e esclarecimento sobre sua finalidade 

e aplicação; 

d) Trabalho de divulgação e esclarecimento junto ao profissional do NIR e 

equipe multiprofissional;  

e) Realização de treinamento em centro de estudos sobre implantação e 

aplicação do Kanban na rotina diária da unidade e o uso de metodologias 

ativas para sua otimização como rodas de conversa e Word café; 

f) Confecção de quadros brancos audiovisuais para registro do Kanban na sala 

multiprofissional (ou outro espaço em que todos da equipe possam ver os 

quadros) - Quadro de Monitoramento Kanban. Seu dimensionamento e 

distribuição de dados deverá ser adequado ao espaço de sua instalação. 

Tamanho sugerido: 1,20m de largura por 0,90m de comprimento; 

g) Reformular e instalar as placas de identificação de Leito com introdução do 

monitoramento Kanban codificado; 

h) Confeccionar e disponibilizar a tabela de avaliação de Kanban para 

classificação local nos postos de enfermagem e sala multiprofissional; 
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i) Confeccionar e instalar, na rede, a planilha de censo diário no Microsoft 

Excel® para controle das internações, com monitoramento Kanban de 

atualização diária; 

j) Atualizar planilha de internação do NIR com o Monitoramento do Kanban;   

k) Adquirir os quadros brancos e suporte, bem como o material para registro 

dos dados a serem inseridos no quadro de monitoramento Kanban;  

l) Estabelecer os meios de comunicação internos (interfone, ramal, rádio 

intercomunicador); 

m) Instalar e disponibilizar computador em rede e com serviço de internet 

restrito; 

n) Adquirir aparelho celular corporativo (opcional); 

o) Criação e formação dos grupos sociais em rede (WhatsApp®, Skype® ou 

Messenger do Facebook® ou ZapZap®), como facilitadores do processo de 

discussão de casos clínicos (opcional); 

E) Aplicação 

Fase operacional da implantação e implementação da ferramenta Kanban 

no processo de internação da clínica médica pediátrica. Toda a equipe de 

implementação estruturada e pronta para aplicação da ferramenta na rotina da 

unidade. 

A aplicação do Kanban no ambiente hospitalar iniciará no momento da 

admissão do cliente na unidade até à alta hospitalar ou destino final27. 

Ao recepcionar a criança e acompanhante na unidade, seguem as etapas a 

serem executadas: 

a) Conferência prévia de prontuário pela equipe do NIR, com comunicação à 

clínica médica do processo de internação a ser realizado e informação da 

enfermaria e leito destinado ao menor; 

b) Autorização e recepção de cliente na unidade pelo NIR e equipe 

multiprofissional; 

c) Registro de cliente no livro de admissão da unidade e planilhas eletrônicas 

da unidade em formato Microsoft Excel® com atualização processada nas 24 

horas de funcionamento da unidade; 

d) Encaminhamento do cliente ao enfermeiro do setor; 
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e) Instalação do cliente na unidade destino e realização dos procedimentos de 

rotina e avaliação; 

f) Aplicação da ferramenta Kanban pela equipe do dia; 

g) Reavaliação dos pacientes já internados com reclassificação do Kanban;  

h) Eleição dos pacientes Kanban 2 que não apresentam melhora no quadro 

clínico ou evoluíram para Kanban 3 e permanecem internados; 

i) Instalação dos roundsv clínicos dos pacientes Kanban 3 (vermelho) e Kanban 

2 (roxo) e os com pendências em quadro de monitoramento e prontuário; 

j) Reavaliação dos pacientes Kanban 3 (vermelho) e Kanban 2 em 48 horas. 

A avaliação pela ferramenta é realizada diariamente em todos os pacientes 

presentes na clínica médica pediátrica, em processo contínuo, durante todo o 

período de hospitalização da clientela e de forma individualizada.  

Os rounds são realizados conforme dinâmica de assistência e atendimento 

da unidade, preferencialmente diariamente, sugerindo tempo de realização entre 

30 a 60 minutos durante horário de visita médica. 

As pendências são registradas tanto no quadro de monitoramento 

audiovisual como no prontuário, para identificação da falha apresentada no 

momento e só suprida do mesmo quando sanada ou mitigada. 

A atualização da classificação do paciente é diária e repassada ao NIR, setor 

responsável pela divulgação eletrônica das planilhas atualizadas via e-mail da 

equipe multiprofissional nos horários pré-estabelecidos, bem como do fornecimento 

físico da planilha de censo da enfermaria ao enfermeiro do setor, dando acesso à 

informação a toda equipe profissional.  

A aplicação da ferramenta Kanban à clínica médica pediátrica permite: 

a) Avaliar a média de permanência de internação hospitalar (indicador de 

medida da eficiência e eficácia);  

b) Prever o consumo médio de medicação por patologia e/ou período de 

internação na instituição;  

c) Calcular o consumo médio de insumo por patologia apresentada na unidade; 

                                                 
v Rounds quer dizer estudos de casos que avaliam os pacientes dependentes e os com maior tempo 
de internação. O principal foco é ajudar na evolução dos pacientes visando sua alta responsável no 
menor espaço de tempo possível de internação. Nestes rounds, cada profissional da equipe 
multidisciplinar expõe o que observa no tratamento, propõe condutas e novas abordagens que 
possam levar à melhoria do estado do paciente. 
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d) Calcular e prever uma média de reposição de rouparia (hotelaria) necessária 

a unidade, por dia; 

e) Prever o gasto mensal financeiro institucional (custo hospitalar);  

f) Calcular a real necessidade de RH para sua operacionalização, atendendo 

o nível de excelência de qualidade da assistência. 

Os resultados de sua aplicabilidade só serão sentidos em médio e longo 

prazo na medida em que os profissionais percebam os benefícios advindos de sua 

adoção na gestão da unidade e no desenvolvimento do trabalho. 
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CAPÍTULO V 

5. DISCUSSÃO DE DADOS 

A escolha do NIR como elemento de instauração e execução da aplicação 

do Kanban no processo de hospitalização foi um facilitador, uma vez que a 

coordenação de implantação e aplicação era a mesma e possuía boa relação com 

diversos setores da unidade, favorecendo a sensibilização e capacitação do grupo 

para empregar a ferramenta no processo de internação66. 

Durante todo o curso de montagem e implantação do modelo Kanban para 

unidade pediátrica, realizou-se o levantamento de trabalhos científicos para dar 

suporte ao mesmo. A estratégia de atualização contínua de conhecimento forneceu 

alicerces para as reformulações ou reajustes, necessários no decorrer da 

implementação12. 

O treinamento em serviço é o ponto chave para adesão à ferramenta23,61. A 

capacitação realizada intersetorialmente se mostrou eficaz e de fácil adesão junto 

à equipe do NIR, ao passo que as realizadas em centro de estudo demonstraram 

ser menos eficientes e pouco atrativas aos profissionais da equipe multiprofissional. 

A adesão ao treinamento foi pequena em comparação ao trabalho de divulgação 

extensamente realizado, de modo que foi preciso reforço individualizado nos 

plantões26,66. A estratégia de treinamento em centro de estudo não foi suficiente 

para atingir o grupo, apesar de o convite ser extensivo a todos os profissionais. 

Somente a equipe de enfermagem participou de fato. A época escolhida também 

influenciou na baixa adesão, já que ocorreu no período de maior incidência de 

férias. Fator não considerado durante seu planejamento e já incluído como fator 

interferente a ser considerado nas próximas capacitações10,24,34,61. 

A dificuldade de encontrar subsídios de referências científicas sobre a 

aplicação da ferramenta Kanban na clínica médica pediátrica pode estar 

relacionada ao fato de que sua aplicação ainda é recente na área da saúde, com 

trabalhos internacionais datados a partir de 2002 e no Brasil a partir de 201234,60. 

A busca de evidências sobre a utilização da ferramenta Kanban na pediatria 

em unidades de saúde do estado do Rio de Janeiro foi enriquecedora para o 
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conhecimento da ferramenta e apresentou à equipe a percepção de como uma 

fórmula de gestão industrial pode ser útil em ambiente diverso a sua criação. 

Os dois trabalhos encontrados no Brasil de implantação da ferramenta na 

área de saúde estão voltados para pacientes adultos em setor de emergência, e 

não há referência nesta faixa etária para trabalhos realizados em clínica médica 

para possível reajuste em pediatria34,59. Estas bases referenciadas, disponíveis 

para implantação da ferramenta na unidade em estudo, obrigou a equipe a realizar 

a adequação para implantação e implementação na clínica médica pediátrica, com 

a criação de novos critérios de avaliação para introdução e execução da mesma. 

A introdução deste mecanismo de gestão teve confirmada a necessidade de 

levantamento de evidência para a realização da adaptação para a pediatria 

hospitalar e com as adequações necessárias à sua execução diária. 

A gestão de unidades de internação pediátricas exige a caracterização do 

perfil da clientela para assegurar padrões de segurança e qualidade assistencial 

que, juntamente com o percentual de ocupação de leitos, levará a decisões 

gerenciais68.   

É preciso solidificar a iniciativa da equipe em traçar um perfil inicial da 

clientela assistida e, então, iniciar o planejamento para introdução da ferramenta 

na rotina da unidade53. Neste estudo, pode-se destacar, como ponto positivo, o uso 

do censo hospitalar diário que ajudou a analisar e traçar o perfil da clientela que 

procurava o serviço. 

Apesar do caráter impositivo de implantação por parte dos gestores centrais 

da SMS e seu caráter de urgência no momento, sua introdução ocorreu de forma 

tranquila por parte da equipe local por possuírem um bom relacionamento entre os 

profissionais7. O fato da coordenação já trabalhar junto à direção da unidade 

facilitou o serviço de divulgação da ferramenta e explanação de sua utilidade junto 

aos setores chaves para desenvolvimento do projeto (NAQH e faturamento), na 

primeira fase, e a posterior adesão de um profissional de cada setor. 

As conversas informais realizadas com a diversas coordenações facilitaram 

a adesão dos profissionais à proposta de implementação da ferramenta e suas 

participações nos treinamentos e capacitações. O processo de sensibilização dos 

gestores locais foi essencial para formação da equipe do projeto, sem o qual 
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prorrogaria sua institucionalização. A participação médica fortaleceu a equipe e 

tornou o projeto mais dinâmico, atuando em várias frentes10,66. 

A formação da equipe de implantação e implementação é o ponto de partida 

para qualquer instauração de qualquer projeto na instituição e essencial para sua 

realização com o menor número de interferências possíveis24-25,66. A escolha da 

equipe principal deve ser realizada com cautela e de forma objetiva. Gerir uma 

unidade sob gestão Lean requer criação de equipes multifuncionais dedicadas a 

um produto ou fim, procurando trabalhar com gestão colaborativa27. Ao propor um 

trabalho de implantação, como a ferramenta Kanban, os coordenadores centrais 

deverão conhecer profundamente seus profissionais e eleger para condução e 

orientação os que possuam poder de liderança, comando, flexibilidade, 

agregadores e saibam conquistar a equipe para o desenvolvimento do trabalho 

pretendido10,23-24,66. Tal fato não foi levado em conta pela gestão central, foi 

delegado à direção geral apenas com o ‘cumpra imediatamente’. 

O gestor local deverá também conhecer as características da equipe de sua 

unidade, identificando os elementos ativos que favoreceram seu projeto, bem como 

os líderes negativos. Estes últimos são um contraponto em qualquer projeto, pois 

lhe dão os limites de seu trabalho, e à medida que se consegue fazê-los aderir a 

seu projeto, percebe-se como está ocorrendo sua aceitação pelos demais e os 

pontos a serem corrigidos para obtenção de seus objetivos25,66. 

A formação da equipe de implantação se deu de forma gradual e com 

realização de um processo de sensibilização contínuo dos gestores locais. A 

aderência médica despertou o interesse pelos demais profissionais em conhecê-la. 

Entretanto, a adesão do administrativo foi um ponto fraco no projeto, visto ser 

terceirizado e ter uma alta rotatividade. Quando já estão sensibilizados e 

capacitados, muitas vezes ocorrem transferências de setor ou corte de pessoal, 

havendo a necessidade de se realizar um novo trabalho com esta equipe71. 

Destaca-se a importância da existência de multiplicadores na unidade para manter 

o projeto alimentado constantemente e realizar as capacitações de forma regular22-

23,61. 

A utilização da metodologia em pesquisa participativa foi um elemento 

facilitador para formação da equipe multiprofissional, uma vez que o pesquisador 
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se integra à mesma de forma natural, desenvolvendo um trabalho como um 

integrante da equipe. Participa de seu dia a dia, observa seus pontos fracos e fortes, 

detecta as lideranças positivas e negativas, e pode desenvolver junto às lideranças 

negativas trabalhos para envolvê-las no processo, favorecendo a adoção da 

ferramenta na rotina diária de forma progressiva24,44,69. 

A formação de uma equipe multidisciplinar composta por profissionais das 

diversas áreas ainda esbarra na falta de RH existente no momento, um problema 

crônico dentro do sistema de saúde pública70. O dimensionamento de pessoal é 

fundamental para a execução da ferramenta, o que determina o seu sucesso ou 

fracasso na implementação na prática cotidiana da clínica médica pediátrica, 

refletindo em todas as etapas do processo de internação68-69. 

A partir da formação da equipe inicial, deu-se a elaboração, adaptação, 

planejamento de implantação e implementação da ferramenta Kanban para o 

processo de internação hospitalar na unidade pediátrica. 

Na fase inicial de adaptação, ocorreram interferências externas e internas à 

sua realização. A externa tratava-se da exigência da SMS em realizar uma 

classificação Kanban apenas com as três cores padronizadas pela ferramenta 

original proveniente do meio empresarial24. O que não condizia com a realidade da 

unidade. Houve necessidade de introdução de uma quarta cor para indicar os casos 

que não evoluíam com a terapêutica adotada, apesar de ser o preconizado pela 

literatura e procedimento médico padrão. Assim, ocorreu a introdução da cor roxa 

como uma subclasse da amarela, identificada como sinal de alerta, burlando a 

determinação não condizente com a rotina diária local. 

As interferências internas variaram de estruturais a RH. Estruturais 

relacionadas ao como realizar a implantação à baixo custo com os recursos 

disponíveis da instituição, considerando a receita trimestral da unidade utilizada nos 

diversos setores para compra de material não hospitalar26,29. Assim, optou-se pela 

instalação de quadros brancos, nos quais foi possível realizar diversas 

monitorações de classificação do paciente pela ferramenta e com informativo 

audiovisual de fácil compreensão29,32,60,64. 

A adesão à ferramenta foi outro entrave inicial. Mesmo sendo oferecido 

treinamento e capacitações, os profissionais mostravam resistências66. Os motivos 
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da não adesão a treinamentos e capacitações variaram conforme a categoria 

profissional, alegando-se falta de tempo, excesso de pacientes, excesso de serviço 

burocrático e falta de RH. Novas estratégias de capacitação começaram a ser 

repensadas a partir da percepção e observação local do uso do WhatsApp® de 

forma frequente durante visitas de rotina diária por todos os profissionais60,66-67,70. 

O Kanban só funcionará em nível hospitalar se os funcionários estiverem 

comprometidos com o processo e perceberem sua função visual como 

significativa65-66. Assim, a divulgação do projeto na unidade e o treinamento em 

serviço de forma contínua contribui para esta adesão e a percepção de sua 

aplicabilidade para a melhoria do serviço65. 

Outro ponto conflitante era a percepção dos profissionais não capacitados 

ou não treinados, que viam os quadros de monitoramento apenas como recurso 

estatístico com dados das internações ou como um serviço adicional imposto pela 

SMS. Estes dados foram obtidos durante as conversas informais realizadas com os 

profissionais durante o processo de observação para implementação da 

ferramenta44. Hill71 destaca que as falhas de comunicação verbal ou audiovisuais 

interferem sensivelmente em qualquer projeto de mudança ou introdução de 

ferramentas de inovação, devendo ser eliminadas tão logo detectadas71. 

Outro ponto de ruído foi a adoção da primeira tabela de classificação 

(antibioticoterapia) sem estudo prévio e realizada por decisão médica, sendo 

previsível sua reformulação no momento de aplicação, uma vez que não atenderia 

a todos os casos clínicos apresentados na instituição em estudo. Isto foi agravado 

pelo fator limitante externo de exigência de confecção da aplicação com uso de 

apenas três cores, com a finalidade de ter o mesmo padrão visual similar à unidade 

pediátrica de urgência e emergência (UPA infantil), não considerando as 

características destinadas de atendimento de ambas. 

Ao ser aplicada, confirmou-se a previsão da maioria da equipe, da 

necessidade do reestabelecimento de uma nova tabela de classificação, que 

contou com fator limitante adicional: o prazo máximo permitido à internação por 

patologia na unidade para ser faturável pela tabela do SIH/SUS20. Sua estruturação 

foi viabilizada a partir da participação de gestores médicos do faturamento e do 

NAQH, que realizaram um levantamento, sinalizando a média de permanência 
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permissível pelo Ministério da Saúde sem emissão de nova AIH. Fato que 

fortaleceu a implantação da ferramenta com sua exposição de funcionalidades nas 

reuniões mensais do colegiado hospitalar coordenados pelo NAQH, criando-se 

uma tabela Kanban baseada nas patologias apresentadas na unidade condizentes 

com a realidade local. 

Correlacionado a este fato administrativo, surgiu a dificuldade de aquisição 

de material de escritório, como a caneta de quadro branco de cor amarela, não 

disponível no mercado com facilidade. Na ausência desta, utilizou-se a de cor 

laranja que visualmente não interferia no resultado final. Este fato só pode ser 

corrigido ao final de 2016 com o lançamento do giz liquido nesta tonalidade, mas 

que tem maior custo3,10,64. 

A adesão dos profissionais aos grupos de WhatsApp®, criados com intuito 

de facilitar a comunicação interna, é outro ponto de destaque, mostrando-se bem-

sucedida com a introdução paulatina de profissionais conforme a solicitação dos 

participantes, ponto interessante a ser analisado durante a instauração do Kanban. 

Os grupos criados neste aplicativo para uso da equipe multiprofissional mostrou 

uma aquiescência de participação sem qualquer questionamento de inclusão e 

utilização de forma contínua64. 

Observando o desenvolvimento do grupo Exames até os dias atuais, nota-

se que a rede social pode ser uma estratégia de implantação dos rounds 

sistemáticos, uma vez que é: de fácil manejo e de acesso contínuo por parte de 

todos os profissionais, o que favorece a troca de informações em tempo real para 

solucionar as pendências de cada caso clínico de forma imediata, e, 

consequentemente, reduz progressivamente o tempo de hospitalização 

pediátrico13,17,34. 

Os rounds de discussão realizados de forma sistemática possuem pontos de 

resistência à efetivação, pois, apesar das capacitações realizadas para sua 

instalação de forma plena, poucos profissionais se dispõem a realizá-las de forma 

espontânea.  

A avaliação semestral da ferramenta foi um elemento facilitador de detecção 

de falhas e vieses de interferência na aplicação do Kanban, com correções quase 

que imediatas. A participação dos profissionais na avaliação permitiu que se 
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chegasse ao instrumento de aplicabilidade mais próximo possível da realidade 

local. A percepção de pontos positivos e negativos bem como de sugestões 

favoreceram a melhoria e utilização da mesma64. 

A sistematização de processos é um item muito valorizado na aplicação do 

Kanban, sendo uma condição para seu sucesso. Sendo assim, a reformulação de 

impressos, bem como a introdução de novos, com o intuito de facilitar a 

sistematização do processo de internação da unidade foi um fator de avanço em 

sua implementação, uma vez que os registros de dados sobre o paciente na folha 

de evolução única permitiram uma avaliação apurada do estado geral da clientela, 

facilitando a análise da classificação do Kanban durante o processo de avaliação 

diária6,10,24,64. 

A adoção de tecnologia leve/dura na fase inicial do projeto foi favorável a 

implantação e implementação do Kanban adaptado à pediatria, sendo um ponto 

benéfico a sua adesão. Os quadros de monitoramento Kanban são uma tecnologia 

leve/dura de fácil compreensão visual62,65. Sua implementação visual foi um ponto 

positivo por aguçar a curiosidade dos demais profissionais quando se aproveitava 

para explanar sobre o que era o projeto e sua finalidade, porém sua formatação 

inicial confundia alguns profissionais que a entendiam como um quadro estatístico. 

Daí a necessidade de reformular sua configuração de forma a chegar a um formato 

ideal. Sua redução de 11 para oito facilitou a identificação dos casos clínicos que 

necessitam de maior atenção e realização dos rounds de discussão 

multiprofissional10,60,64,67,69. 

A identificação da necessidade de reformulação e criação de novos 

protocolos ligados ao processo de hospitalização, inclusive administrativos, e a 

inclusão do protocolo de aplicação do Kanban mostram a aceitação da adoção da 

ferramenta e reconhecem as facilidades advindas de sua aplicação com 

perspectivas da adoção do e-Kanban (Kanban eletrônico), com a instalação do 

computador na sala multiprofissional e da implantação do prontuário eletrônico2,6. 

A implantação e aplicação da ferramenta no processo de internação 

hospitalar demonstrou sua riqueza, não só na gestão de leitos, mas também na 

percepção dos gastos hospitalares, bem como na previsão de consumo.  
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A partir da instalação da Central de Regulação Infantil municipal, ocorreu 

uma nova forma de operar o processo de internação hospitalar, estando a unidade 

com a gestão de leitos e a regulação com o controle das vagas, havendo novos 

reajustes nos protocolos da unidade11,56,70. 

A unidade passou a operar com um livro único de registro de pacientes e sua 

planilha de censo de controle de internação sofreu reformulação, contemplando a 

nova realidade instalada. Ambos os instrumentos proporcionam a visualização da 

movimentação de internações, transferências e altas da unidade em estudo, com 

os dados inseridos nas 24 horas e formatados em igual padrão, compostos de 

dados de: identificação da criança, internação, classificação Kanban, o grau de 

dependência da criança por faixa etária, tempo de internação e destino. Somente 

com apresentações diferentes: o primeiro físico e a segunda digital. A vantagem da 

planilha digital é que ela permite traçar o perfil de atendimento atualizado da 

clientela da instituição, realizar a estatística mensal da unidade (tanto em nível de 

hospitalização como de análise de gasto de material, medicação, custo e realização 

de exames), podendo ser aderidos novos dados na medida em que forem 

solicitados.  

A avaliação contínua do processo de aplicação do Kanban ao longo de sua 

implantação e implementação permitiu que as correções e reajustes procedessem 

tão logo fosse detectada sua necessidade.  

Apesar do apoio integral da direção da unidade e coordenadora médica da 

clínica pediátrica aos rounds multidisciplinares, há uma grande resistência médica 

à aplicação da ferramenta e à realização dos rounds presenciais, alegando que as 

discussões clínicas semanais interferem nas avaliações médicas dos leitos, 

impossibilitando sua ocorrência durante o período de visita de rotina.  

Os rounds multiprofissionais iniciais ocorriam somente entre médicos e 

enfermeiros do dia, mas aos poucos ocorreu a adesão dos demais profissionais, 

principalmente quando visualizaram que as pendências estavam relacionadas com 

o seu processo de trabalho. Todos procuraram saná-las o mais rápido possível para 

que sua área de atuação não ficasse exposta no quadro. Apesar de parecer uma 

medida perversa, as pendências estimularam a comunicação entre os profissionais 

e formou-se uma união antes não existente. 
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Os quadros de monitoramento auxiliam a discussão dos casos clínicos 

durante rounds multiprofissionais. E as tabelas de classificação Kanban afixadas 

ao lado do conjunto de quadros de monitoramento e nos postos de enfermagem 

facilitam as avaliações de qualificação do paciente. Ambos os instrumentos, bem 

como os impressos sistematizados e os registros de pendências, foram elementos 

simples e acessíveis para alimentação dos rounds10,24. 

No decorrer da aplicação da ferramenta adaptada à clínica médica 

pediátrica, identifiquei que os registros realizados pela equipe do NIR proporcionam 

uma avaliação da operacionalização da ferramenta através do levantamento da 

média de permanência de internação hospitalar (indicador de medida da eficiência 

e eficácia), e de sua efetividade na gestão de leitos como instrumento administrativo 

da filosofia Lean em busca de evidências de melhoria de processo de internação. 

Esta permitiu vislumbrar e estabelecer o consumo médio de insumos e medicações 

por período de internação que refletem financeiramente na receita e custo 

hospitalar65. Com base nestes dados, temos argumentos que demonstram as 

possibilidades de utilização em setores diversos da unidade, nos vários encontros 

realizados após aplicação do Kanban junto à equipe de gestores com intuito de 

discutir o Kanban e sua utilização, respeitando a dinâmica hospitalar da instituição. 

5.1 Contribuições para prática 

Durante a última reunião de monitoramento da equipe de implantação e 

aplicação do Kanban foram traçadas algumas estratégias para estimular a adesão 

e o comprometimento na execução destas no processo de hospitalização pelos 

diversos profissionais, sendo realizada as seguintes propostas a implementar: 

1 Participação da equipe de auditoria interna da unidade, incluindo a comissão 

de prontuário, no controle do tempo de permanência do paciente classificado 

no Kanban vermelho ou K3 ou  sem obter alta subsequente, agindo 

diretamente junto à equipe multidisciplinar e especificamente junto à equipe 

médica como facilitador do processo de discussão e tomada de decisão, 

uma vez que este excedente de permanência de hospitalização necessita 

ser justificado para permanência do paciente na unidade;  
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2 Participação efetiva do serviço social no processo, especialmente na 

resolução de situações nas quais os pacientes em alta hospitalar 

permanecem na unidade aguardando trâmites legais de ordem social e ou 

judicial; 

3 Implantação do prontuário eletrônico com inserção da ferramenta e grau de 

dependência, programa já existente no Ministério da Saúde, denominado E-

SUS hospitalar e que necessita ser solicitado pela direção ao órgão federal; 

4 Reativação do núcleo de segurança do paciente com aquisição de RH 

necessário; 

5 Criação de um instrumento virtual para realização dos rounds 

multiprofissionais. 

Notou-se que o grupo de WhatsApp® Exames ainda continua bem ativo, com 

as discussões ocorrendo de forma social, sem compromisso com os rounds. Diante 

deste quadro, pensou-se em alternativas para ativar os rounds multiprofissionais: 

- Criação de um grupo no WhatsApp® denominado Rounds para sua 

realização, visto que é um instrumento de uso comum a todos e sempre acessível 

aos profissionais e de resposta rápida; 

- Realizar o convite aos profissionais e, após aceitação, adicioná-los (no 

processo de planejamento e avaliação de implantação e implementação); 

- Inclusão da educação continuada neste grupo para facilitar os treinamentos 

e atualizações solicitadas; 

- Confecção de formulário de pesquisa de avaliação do processo de 

implantação e implementação da ferramenta Kanban; 

- Levantamento da melhor forma de adesão aos cursos de capacitação e 

realização dos rounds multiprofissionais, de forma que não se torne uma obrigação 

e sim uma forma prazerosa e de crescimento profissional; 

- Estudar a possibilidade de utilização de outros meios, como utilização de 

ambientes virtuais de aprendizagem (fóruns, chats, Skype®, vídeo conferências, 

blogs) com base no questionário a ser passado. 

Além disso, ocorreram alguns avanços, como a reativação das rodas de 

conversas, inserção de formulários de pesquisa de qualidade para os usuários e 

outro para os colaboradores, participação mais efetiva das equipes nas conversas 
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informais, reformulação e diminuição do número de impressos ativos e criação de 

um meio de comunicação alternativo entre os profissionais via celular. 

O Kanban reforça e valoriza a prática sistemática da assistência de 

enfermagem implantada desde abril de 2013, com a introdução de impressos 

semiestruturados compostos de áreas com opções diretas e área para registro de 

alterações clínicas no decorrer do período da internação70. 

A aplicação da ferramenta Kanban na gestão administrativa de leitos 

apresenta-se como uma inovação, reforça a nova forma de avaliar o processo de 

internação durante a permanência do cliente na unidade, podendo futuramente 

gerar indicadores norteadores no desenvolvimento de trabalhos institucionais, tanto 

no campo da pesquisa quanto no de avaliação contínua de assistência. Promover 

a otimização do serviço de enfermagem, com redução do tempo despendido ao 

atendimento, diminuição de gastos financeiros com insumos e ao ordenamento e 

organização da unidade são outras possibilidades29,64,69. 
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CAPÍTULO VI 

6 CONCLUSÃO 

A necessidade de busca de evidências sobre a utilização da ferramenta 

Kanban em unidade de saúde foi confirmada.  

A eleição do gestor ou gestores do projeto definirá como será conduzido. 

Neste caso específico, a coordenação do NIR, e como responsável, necessitei 

realizar toda a busca por evidências sobre a utilização do Kanban para me embasar 

e me apoderar do conhecimento, viabilizando os trabalhos de sensibilização junto 

aos profissionais a fim de formar a equipe de implantação.  

A escolha da coordenação da implantação na unidade perpassou por estes 

critérios no nível local e não central, escolhendo um profissional que possuía um 

bom relacionamento com as equipes e possuía livre acesso para trabalhar junto 

aos gestores locais. A partir dessa escolha, todo o trabalho foi delegado a esse 

profissional sem qualquer trabalho prévio de sensibilização. 

A formação da equipe se deu a partir deste trabalho que demonstrou a busca 

por evidência sobre a utilização ferramenta na área hospitalar, comprovando que a 

leitura científica fornece o suporte para a realização da obtenção de conhecimento, 

base para realização do trabalho de implantação, e fornece alicerce para realizar o 

trabalho de captação de profissionais para formação de sua equipe, bem como o 

planejamento da implantação e implementação do Kanban na clínica médica 

pediátrica.  

A adaptação da ferramenta à especificidade do processo de admissão 

hospitalar para a clínica médica pediátrica na unidade do estudo foi atestada e 

essencial para sua aplicação, uma vez que ainda não havia relato de trabalhos 

científicos específicos para esta área da saúde. Ocorreu, portanto, ao longo de seu 

transcurso na instituição, de forma dinâmica, com execução de mudanças conforme 

a necessidade sentida junto à equipe. 

O uso da pesquisa participativa facilitou a formação da equipe, correndo de 

forma natural e espontânea, permitindo detectar mais facilmente os pontos fracos 

e fortes do projeto, as lideranças positivas e negativas que contribuíram para seu 
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desenvolvimento, e sua aplicação efetiva no processo de hospitalização de forma 

progressiva.  

O fato de conhecer as características da equipe da unidade permitiu a 

identificação dos profissionais ativos que favoreceram a introdução da ferramenta 

na unidade e reconhecer os líderes negativos que atuaram como um contraponto, 

mostrando as falhas e o momento de interferir e realizar mudanças, delineando os 

limites e o nível de aceitação pelos demais profissionais, e permitindo atingir o 

objetivo da aplicação da ferramenta no processo de internação hospitalar na 

unidade.  

A aplicação da nova ferramenta no processo de internação hospitalar na 

unidade pública pediátrica está ocorrendo de forma progressiva e necessitou de 

adoção de estratégias que propiciassem seu emprego de forma simples e 

agradável, gerando o mínimo de dúvidas no seu processamento de utilização.  

O Kanban reforça e valoriza a prática sistemática da assistência de 

enfermagem com uso de impressos semiestruturados. Ele levou a reformulação 

dos protocolos operacionais padrões de enfermagem e a criação de novos 

protocolos administrativos, permitido à equipe perceber a importância de sua 

adoção na hospitalização, favorecendo a execução e promoção da segurança do 

paciente, prevenindo falhas na identificação e evitando eventos adversos evitáveis 

ou até fatais. 

A proposta da nova formatação dos quadros de monitoramento Kanban 

demonstra o interesse da equipe em melhorar a obtenção de dados que deem 

subsídio à classificação Kanban e auxilie no processamento dos rounds clínicos.  

Demonstrou-se que a adoção da ferramenta não interfere na conduta 

médica, mas no processo de internação, induzindo a redução do tempo de 

hospitalização infantil, diminuindo o tempo dispendido a procedimentos repetitivos 

não condizentes ao caso clínico, e detectando falhas ou pendências mais 

precocemente e, por conseguinte, evitando a adoção de condutas inadequadas.  

Foi comprovada ser essencial a elaboração de um planejamento para a 

aplicação da ferramenta Kanban para introdução no processo de internação 

hospitalar em unidade pública pediátrica. Para isso, a equipe de implantação 

deverá estar preparada para enfrentar os fatores de interferência internos e 
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externos, uma vez que influenciaram no seu modo de atuar e de procurar soluções 

junto com a equipe para superá-los. 

Sua aplicação na gestão administrativa de leitos é uma inovação e reforça a 

nova forma de gestão que vem sendo aplicada nos últimos dez anos no âmbito 

hospitalar. É uma nova forma de avaliar o processo de internação no SUS, gerando 

indicadores que norteiem o desenvolvimento dos trabalhos institucionais, tanto no 

campo da pesquisa quanto no da assistência. Consiste, assim, num corpo de 

conhecimento capaz de eliminar desperdícios continuamente, e solucionar 

problemas de maneira sistemática, implicando em repensar a maneira de liderar, 

gerenciar e desenvolver pessoas, aproveitando seu potencial.  

Durante a elaboração do projeto, percebeu-se as vantagens da adoção da 

ferramenta para diminuição do tempo de permanência hospitalar da criança e sua 

reintegração em seu ambiente familiar em tempo mais breve possível. Fato que se 

reflete de forma positiva na própria administração hospitalar, que com um maior 

controle e redução da permanência dos pacientes internados, diminui os gastos em 

relação ao custo de manutenção da estrutura, racionaliza o uso e aquisição de 

medicamentos e prevê despesas com alimentação e hotelaria. Os serviços 

profissionais e compra de equipamentos também podem ser avaliados durante a 

utilização da ferramenta. 

A melhora da aplicação de recursos financeiros e o desempenho da 

instituição são consequências da análise da utilização do Kanban no dia a dia 

institucional e torna o gerenciamento eficaz e eficiente. 

Apesar de ser uma ferramenta de gestão administrativa reconhecidamente 

eficaz, a divulgação do uso em cenários hospitalares ainda é discreta, mas já 

demonstra seu potencial, com reflexos na qualidade hospitalar, diminuição dos 

gastos financeiros e redirecionamento dos recursos para as áreas mais críticas da 

instituição. 

A aplicabilidade da ferramenta no processo de internação depende 100% do 

envolvimento da equipe na hospitalização e de gestores comprometidos com a 

elevação da qualidade da assistência prestada. 
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APÊNDICES 

Apêndice A. Modelo do requerimento de consentimento de coleta de dados 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 
HOSPITAL INFANTIL ISMÉLIA SILVEIRA 

CNPJ 29.138.328/0016-37 
DIVISÃO DE ENFERMAGEM 

SERVIÇO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA  
REQUERIMENTO DE CONSENTIMENTO PARA COLETA DE DADOS NO HOSPITAL INFANTIL ISMÉLIA 
SILVEIRA 

CAMPO A 

PESQUISADOR: Corina Maria Mattos 
TÍTULO DO PROJETO DE PESQUISA: Gestão do processo de internação de uma unidade 
hospitalar pediátrica e a ferramenta Kanban 
TIPO DE PESQUISA PROPOSTO: pesquisa qualitativa 
ORIENTADOR: Dr.ª Zenith Rosa Silvino                     INSTITUIÇÃO PROPONENTE: UFF 

CAMPO B 
RESUMO: Trata-se de um projeto de pesquisa cujo objeto de investigação é o processo de 
internação em uma unidade hospitalar pediátrica e a utilização da ferramenta Kanban. Tem como 
objetivo construir um planejamento de implantação e implementação da ferramenta Kanban para 
o processo de internação hospitalar em uma unidade pública pediátrica. Busca evidências sobre 
a utilização da ferramenta nas unidades de saúde, descrevendo a adaptação realizada para 
especificidade da clientela pediátrica no processo de internação hospitalar. Pesquisa de campo, 
exploratória, descritiva, de abordagem qualitativa, com a utilização da técnica participativa e 
mesclada com uma entrevista semiestruturada no formato de questionário, consistindo em um 
estudo de caso. Nesse método, o conhecimento trazido pelo pesquisador junto aos sujeitos, 
através de processo participativo, é ponto de partida para reflexão e reconstrução desse 
conhecimento. Espera-se que este trabalho contribua no sentido de demonstrar como a adoção 
da ferramenta Kanban no processo de internação pode tornar a instituição moderna, em sintonia 
com as políticas sociais atuais, melhorando significativamente a assistência oferecida à clientela 
pediátrica. Além disso, permite a criação, implantação e implementação de indicadores 
hospitalares específicos para unidade, refletindo na otimização do serviço de enfermagem, com 
redução da hospitalização, elevando da qualidade do atendimento prestado aos munícipes e ao 
ordenamento e organização dos setores. Além de favorecer o desenvolvimento de trabalhos 
institucionais tanto no campo de assistência de forma contínua como em pesquisas A previsão 
de permanência na unidade é de no mínimo 3 meses.  

CAMPO C: 

ANEXOS: 
    Cópia do projeto, assinada pelo pesquisador e assinada e carimbada pelo orientador. 

  Cronograma do Projeto 
  SIM      NA* Modelo de Termo de consentimento livre e esclarecido                          

*Segundo o pesquisador, NA (não aplicável ao tipo de pesquisa). 

Avaliação o Serviço de Educação Continuada: 

CAMPO D: Declaração do Pesquisador 
Nesses termos, declaro estar ciente e de acordo que: 
. O cumprimento de todos os trâmites acima é condição inicial para obtenção do consentimento 
solicitado. 
. Mesmo após a obtenção desse consentimento, o início da coleta de dados só se dará após 
entrega da cópia do parecer do CEP nessa Unidade; 
. Devo entregar cópia do material científico após o fim dos trabalhos. 
Data: ___/___/_____ 
Assinatura pesquisador:                                          Assinatura orientador: 

Avaliação da Gerência de Enfermagem: 

Avaliação da Direção da Unidade: 

Data recebimento:                          Recebido por:                          nº Protocolo: 
Data do resultado:                          

 
 



100 

Apêndice B. Formulário de coleta e análise documental do processo de 
internação em uma unidade hospitalar pediátrica do estado do Rio de Janeiro 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

 
Título da Pesquisa: APLICAÇÃO DO KANBAN ADAPTADO AO PROCESSO DE 

INTERNAÇÃO DE UMA UNIDADE HOSPITALAR PEDIÁTRICA 
 
Instrumento de Coleta e Análise Documental 
UNIDADE HOSPITALAR PEDIÁTRICA 
Pesquisadores Responsáveis: Mestranda Corina Maria Mattos e Prof.ª Dr.ª Zenith 
Rosa Silvino 
Instituição: Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa – Universidade Federal 
Fluminense 
Rua Dr. Celestino nº 74, Niterói – RJ, CEP 24020-091-   Tel.: (21) 999213860. 
 
Documento de Coleta de Dados: 
- Sistema de Registro SIH/SUS da unidade- setor faturamento 
- Livro de Registro de admissão, transferência e alta da Clínica médica pediátrica 
- Planilha Excel® de censo diário de pacientes do NIR 
 
Objetivo: Levantar as patologias prevalentes de internação na unidade e tempo 
médio de permanência 
 
Itens coletados:  baseado nos registros da unidade no período de 2013 a 2015 
 
Identificação do Documento: __________________________________________ 
Tipo de documentação: (  ) físico  (  ) eletrônico   
 
Método Direto  
-  Identificação da Patologia base: ______________________________________  
- Tempo de internação registrado (em dias): ______________________________ 
- Tempo médio de internação faturável pelo Sistema SIH/SUS (em dias): _______ 
 
Método Indireto  
- Diagnóstico inicial: _________________________________________________ 
- Tempo médio de internação faturável pelo Sistema SIH/SUS (em dias): _______ 
- Diagnóstico definitivo: ______________________________________________ 
- Tempo médio de internação faturável pelo Sistema SIH/SUS (em dias): _______ 
 
DATA: _____/______/20_____              
 

_________________________________ 
Rubrica do Pesquisado 
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Apêndice C. Instrumento de Observação do processo de Internação em uma 
unidade hospitalar pediátrica do Estado do Rio de Janeiro 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

 
 

Título da Pesquisa: APLICAÇÃO DO KANBAN ADAPTADO AO PROCESSO DE 
INTERNAÇÃO DE UMA UNIDADE HOSPITALAR PEDIÁTRICA 

 
Instrumento de Observação Local 
UNIDADE HOSPITALAR PEDIÁTRICA 
Pesquisadores Responsáveis: Mestranda Corina Maria Mattos e Prof.ª Dr.ª Zenith 
Rosa Silvino 
Instituição: Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa – Universidade Federal 
Fluminense 
Rua Dr. Celestino nº 74, Niterói – RJ, CEP 24020-091-   Tel.: (21) 999213860. 
 
DATA: _____/______/20_____        Hora: ______:______h as ______:______h 
 
Presentes no campo de observação: 
1. ___________________________ Função: _____________________________ 
2. ___________________________ Função: _____________________________ 
3. ___________________________ Função: _____________________________ 
4. ___________________________ Função: _____________________________ 
5. ___________________________ Função: _____________________________ 
 
Número de admissões no período de 7:00h as 19:00h: ___________ 
 
Itens observados: baseado nos procedimentos operacionais padrões estabelecidos 
pela unidade em 2014 e 2015 
1.Comunicação da existência de vagas remanescente do plantão anterior pelo 
enfermeiro de Enfermaria ao Enfermeiro do NIR: (   ) Realizado     (   ) Não realizado 

2.Comunicação das altas realizadas no dia como novas vagas para realização das 
futuras internações do dia pelo enfermeiro de Enfermaria ao Enfermeiro do NIR: 
(   ) Realizado     (   ) Não realizado 

3.Comunicação das altas realizadas no dia como novas vagas para realização das 
futuras internações do dia pelo médico rotina da Enfermaria ao Enfermeiro do NIR: 
(   ) Realizado     (   ) Não realizado 

4.Comunicação das altas realizadas no dia como novas vagas para realização das 
futuras internações do dia pela secretária dos médicos da Enfermaria ao Enfermeiro do 
NIR: (   ) Realizado     (   ) Não realizado 

5.Comunicação das altas realizadas no dia como novas vagas para realização das 
futuras internações do dia por profissional diferente dos demais mencionados nos itens 
2, 3 e 4 ao Enfermeiro do NIR: (   ) Realizado     (   ) Não realizado 

6.Liberação de vagas pós checagem de limpeza e preparo de unidade de internação 
pelo NIR do HIIS: (   ) Realizado    (   ) Não realizado 
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7.Comunicação do NIR do HIIS ao NIR da UPA Pediátrica WGB através do livro de 
captação de vagas:  (   ) Realizado   (   ) Não realizado 

8.Iniciada internação com prioridade para sala vermelha da UPA Pediátrica WGB 
seguida das internações proveniente das salas de repouso:  
(   ) Realizado     (   ) Não realizado 

9.NIR da UPA Pediátrica WGB encaminha documentação referentes aos pacientes a 
serem internados para análise pelo médico do setor liberar a internação pelo NIR do 
HIIS: (   ) Realizado   (   ) Não realizado 

10.Checagem da documentação dos pacientes liberados para internação proveniente da 
UPA Pediátrica WGB: AIH, prescrição do dia, BAM , resumo ou evolução médica do 
período de internação da unidade de origem:   (   ) Realizado     (   ) Não realizado 

11.NIR do HIIS comunica a enfermeira e equipe da enfermaria as admissões que serão 
efetuadas com enfermaria e leitos pré-determinados por faixa etária:  
(   ) Realizado     (   ) Não realizado 

12.Enfermeira da enfermaria libera a unidade de internação para recepção do paciente 
ao NIR do HIIS: (   ) Realizado     (   ) Não realizado 

13.Enfermeira do NIR que solicita a limpeza da unidade de internação que obteve alta 
para recepção de novo paciente a ser admitido na enfermaria do HIIS:  
(   ) Realizado     (   ) Não realizado 

14.Enfermeira do NIR que libera a unidade de internação para recepção do paciente ao 
seu setor do HIIS para iniciar processo de admissão na unidade:  
(   ) Realizado     (   ) Não realizado 

15.Pós liberação da Enfermeira da enfermaria e avaliação médica, Enfermeiro do NIR 
inicia o processo de admissão com a liberação do encaminhamento pelo NIR da UPA 
Pediátrica WGB das internações autorizadas: (   ) Realizado    (   ) Não realizado 

16.Registro da internação do paciente em livro próprio de Admissão, transferência e Alta 
do NIR do HIIS e registro em planilha diária: (   ) Realizado   (   ) Não realizados 

17.Encaminhamento da documentação do paciente admitido pelo Enfermeiro do NIR ao 
Enfermeiro da enfermaria: (   ) Realizado     (   ) Não realizado 

18.Encaminhamento da documentação do paciente admitido pelo Enfermeiro do NIR ao 
médico da enfermaria: (   ) Realizado     (   ) Não realizado 

19.Paciente encaminhado pelo profissional da UPA Pediátrica WGB entregue ao 
Enfermeiro da enfermaria do HIIS para iniciar o processo de admissão e encaminhar a 
unidade de internação previamente determinada: (   ) Realizado     (   ) Não realizado:  
Nº de ocorrências: ____ 

20.Paciente encaminhado pelo profissional da UPA Pediátrica WGB sem passar pelo 
Enfermeiro da enfermaria do HIIS para iniciar o processo de admissão e instalado na 
unidade de internação previamente determinada: (   ) Realizado: nº de ocorrências _____     
(   ) Não realizado 

21.Paciente encaminhado pelo profissional da UPA Pediátrica WGB sem passar pelo 
Enfermeiro da enfermaria do HIIS para iniciar o processo de admissão e instalado na 
unidade diferente da unidade de internação previamente determinada: (   ) Realizado: nº 
de ocorrências ____      (   ) Não realizado 

22.Paciente encaminhado pelo profissional da UPA Pediátrica WGB sem passar pelo 
Enfermeiro da enfermaria do HIIS, sem prévia autorização do NIR do HIIS, sem avaliação 
médica prévia do quadro clínico e instalado em unidade de internação não preparada ou 
destinada ao mesmo:  (   ) Não Realizado   (   ) Realizado: nº de ocorrências 

OBSERVAÇÃO: 

REALIZADO: Identificação do Paciente (   ) SIM   (   ) NÃO 
FORNECIDO: Kit de Internação fornecido pelo NIR (   ) SIM   (   ) NÃO 

DATA:___/_______/20__________  Rubrica do Observador_________________ 
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Apêndice D. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
(RESOLUÇÃO Nº 466/2012-CNS) 

1- Identificação do responsável pela execução da pesquisa: 

Título do Pesquisa: GESTÃO DO PROCESSO DE INTERNAÇÃO DE UMA 
UNIDADE PÚBLICA HOSPITALAR PEDIÁTRICA E O KANBAN 

Coordenador do Pesquisa: Corina Maria Mattos/ Zenith Rosa Silvano 

Nome do aluno executor da pesquisa Corina Maria Mattos 

E-mail de contato do Coordenador do Projeto: corammatt@gmail.com 
Endereço do EEAAC: http:// www.eeaac.uff.br/mpea 

 
2- Informações ao participante ou responsável: 
a. Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa que tem como objetivo 
identificar o motivo da não adesão dos profissionais de saúde a utilização do 
KANBAN durante o processo de internação, tentando demonstrar como a adoção 
do KANBAN como instrumento de avaliação continua no processo de 
hospitalização facilita a tomada de decisão sobre um tratamento ou diagnóstico, 
tornado o processo de internação mais ágil com a redução do tempo de 
hospitalização infantil. 
b. Antes de aceitar participar da pesquisa, leia atentamente as explicações abaixo 
que informam sobre a entrevista a ser realizada. 
c. Você poderá recusar a participar da pesquisa e poderá abandonar o 
procedimento em qualquer momento, sem nenhuma penalização ou prejuízo. 
Durante a entrevista ou atividade, você poderá se recusar a responder a qualquer 
pergunta que por ventura lhe cause algum constrangimento. 
d. A sua participação, como voluntário, não auferirá nenhum privilégio, seja ele de 
caráter financeiro ou de qualquer natureza, podendo se retirar do projeto em 
qualquer momento sem prejuízo a Vossa Senhoria. 
e. A sua participação não envolverá qualquer risco. 
f. Serão garantidos o sigilo e a privacidade, sendo reservado ao participante o 
direito de omissão de sua identificação ou de dados que possam comprometê-lo. 
g. Na apresentação dos resultados não serão citados os nomes dos participantes. 
Confirmo ter conhecimento do conteúdo deste termo. A minha assinatura abaixo, 
ou de meu responsável, indica que concordo em participar desta pesquisa e por 
isso dou meu consentimento. 
 
Rio de Janeiro, ______ de _________________ de 20____. 
 
Participar: (  ) Aceito  (  ) Desligou-se a partir de ____/___/ 20_____  
(  ) Não aceito 
Identificação do Participante (opcional): ________________________________ 
  

https://www.bing.com/images/search?q=simbolo+atual+da+uff&view=detailv2&&id=90EEE4B1934AF85C9657AE04D012D5E52E3F58AA&selectedIndex=3&ccid=6yCK6zVG&simid=608052234924985630&thid=OIP.Meb208aeb3546a9acf8b642fd8974aebeo0
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Apêndice E. Modelo de formulário de registo de reuniões e conversas 
informais 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 
REGISTRO DE REUNIÃO / SEMINÁRIOS 

 

Título da Pesquisa: Aplicação do Kanban ao processo de internação de uma 
unidade hospitalar pediátrica 
UNIDADE HOSPITALAR PEDIÁTRICA 
Pesquisadores Responsáveis: Mestranda Corina Maria Mattos e Prof.ª Dr.ª Zenith Rosa Silvino 
Instituição: Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa – Universidade Federal Fluminense 
Rua Dr. Celestino nº 74, Niterói – RJ, CEP 24020-091-   Tel.: (21) 999213860. 
 
DATA: _____/______/20_____             Hora: ______:______h 
 
 

PAUTA/ ASSUNTO: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

OBJETIVO: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

PARTICIPANTES: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

DESCRIÇÃO: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
Duque de Caxias, ______ de_____________ de 20___. 

 
____________________________________ 

Assinatura do pesquisador Responsável 
 

Comitê de Ética em Pesquisa da UFF - CEP UFF 
End: Rua Marquês do Paraná 303, 4º andar, prédio anexo ao HUAP Tel. : 21 2629-9189 

http://www.cep.uff.br 
 

  

http://www.cep.uff.br/
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Apêndice F. Modelo de registo de ata de reuniões e conversas informais 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 
REGISTRO DE REUNIÃO / SEMINÁRIOS 

 

Título da Pesquisa: Aplicação do Kanban ao processo de internação de uma 
unidade hospitalar pediátrica 
UNIDADE HOSPITALAR PEDIÁTRICA 
Pesquisadores Responsáveis: Mestranda Corina Maria Mattos e Prof.ª Dr.ª Zenith Rosa Silvino 
Instituição: Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa – Universidade Federal Fluminense 
Rua Dr. Celestino nº 74, Niterói – RJ, CEP 24020-091-   Tel.: (21) 999213860. 
 
DATA: _____/______/20_____             Hora: ______:______h 
 
 

ITEM DISCUTIDO: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

DISCUSSÃO: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
AÇÃO A SER TOMADA: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
Pessoa Responsável: __________________________________________________________ 
Data da próxima reunião: ________________________________________________________ 
 
Exposição de Trabalho anterior: ___________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
Decisões Tomadas: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

Medidas aprovadas: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
Duque de Caxias, ______ de_____________ de 20___. 

 
____________________________________ 

Assinatura do pesquisador Responsável 
 

Comitê de Ética em Pesquisa da UFF - CEP UFF 
End: Rua Marquês do Paraná 303, 4º andar, prédio anexo ao HUAP Tel. : 21 2629-9189 

http://www.cep.uff.br 
 

  

http://www.cep.uff.br/
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ANEXOS 

Anexo A. Comprovação de aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa 
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Anexo B. Autorização de trabalho de campo  
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Anexo C. Renovação de autorização de trabalho de campo  

 


