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RESUMO 

 

A unidade de emergência oferece serviços de alta complexidade e diversidade no acolhimento 

a pacientes em situação de risco iminente de vida, além da alta demanda de atendimentos. É 

necessário que o fluxo seja contínuo, em um período de tempo estimado a partir da 

integridade física do enfermo e que seja eficaz à necessidade apresentada. Este projeto tem 

como objetivo realizar o mapeamento de processos da situação atual, a partir do 

macroprocesso e dos diagramas de EPC’s junto aos efeitos indesejáveis e utilizar as cinco 

ferramentas do pensamento sistêmico da Teoria das Restrições em um pronto socorro de uma 

clínica particular situada na região de Rio das Ostras a fim de identificar, priorizar e propor 

melhorias para o processo mapeado. As soluções apresentadas envolvem a realidade da 

empresa descrita no projeto e uma análise realizada em conjunto com os funcionários presente 

em reuniões, realizando assim, o alinhamento entre as três áreas envolvidas no processo junto 

ao cliente em atendimento: recepção, triagem e médica. Por fim, são propostas ações de 

melhoria a partir dos efeitos indesejáveis identificados no mapeamento de processos e a 

aplicação cinco ferramentas do pensamento sistêmico da Teoria das Restrições. 

Palavras chave: Mapeamento de Processos. Pensamento Sistêmico. Teoria das Restrições.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The emergency unit offers services of high complexity and diversity in the reception of 

patients in situations of imminent risk of life, in addition to the high demand for care. It is 

necessary that the flow be continuous, in a period of time estimated form the physical 

integrity of the patient and effective to the presented necessity. This project aims the process 

mapping of the current situation, starting from the macroprocess and the EPC’s diagrams with 

undesirable effects and use the five tools of the thinking process of Theory of Constrains in an 

emergency of a private clinic located in the region of Rio das Ostras, in order to identify, 

prioritize and propose improvements for the mapped process. The solutions presented involve 

the reality pf the company described in the project and an analysis performed in conjunction 

with the employees present in the meeting, thus accomplishing the alignment between the 

three areas involved in the process with the client in the attendance: reception, sorting and 

medical. Finally, improvement actions are proposed from the undesirable effects identified in 

the process mapping and the application of five tools of the thinking process of the Theory of 

Constraints. 

Keywords:  Process Mapping. Thinking Process. Theory of Constraints.  
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1 INTRODUÇÃO 

O serviço de emergência em um hospital tem o objetivo de promover o atendimento 

médico com caráter de urgência e emergência, visando prolongar a vida do paciente ou 

prevenir consequências graves, sendo, por isso, crucial o tempo de atendimento. Dessa forma, 

a rapidez do atendimento é importante principalmente na avaliação e estabilização do 

paciente, considerando-se seu estado de gravidade. Sendo assim, o paciente seguirá o 

processo de atendimento de acordo com o fluxo adotado por cada unidade emergencial 

(GALLOTTI, 2003). 

A variedade dos serviços oferecidos dentro do pronto atendimento é alta, envolvendo a 

coordenação dos processos que são interdependentes, com pacientes de variada gravidade e 

grupos etários (MACHADO ET AL., 2016). Para isso devem existir protocolos que definem o 

tipo de atendimento de acordo com o estado do paciente apresentado. Outra questão tratada é 

o contato direto que o paciente possui com todos os serviços prestados e é de suma 

importância garantir a satisfação do cliente dentro do atendimento, feito desde sua chegada 

até a saída do pronto atendimento. A atenção dada pela literatura à área de Pronto Socorro em 

serviços de saúde é grande por possuir uma estruturação insuficiente. Quando a demanda é 

ampliada, tem consequências como a sobrecarga dentro dos serviços prestados, baixa 

qualidade no atendimento, desorganização na unidade, além de gastos desnecessários 

(AZEVEDO ET AL., 2010). 

Neste contexto, este estudo foi realizado em um pronto socorro situado em Rio das 

Ostras e é a única unidade particular com este serviço na região, o que torna, assim, a 

necessidade de agilidade no trabalho prestado para atender a demanda da cidade e de cidades 

ao redor que também fazem uso da clínica, como Cabo Frio e Casimiro de Abreu. Por Rio das 

Ostras – cidade localizada na região Norte Fluminense do estado do Rio de Janeiro – possuir 

mais de cem mil habitantes, a clínica estudada convive com o desafio de atender alta demanda 

e não estar preparada para atendê-la, tendo também a procupação com as outras áreas de 

atuação, que são internação, atendimentos ambulatoriais de diversas áreas e exames clínicos. 

Essa estrutura permite que a emergência seja, ainda, uma porta de entrada para os 

outros tipos de atendimento, e, dependendo do estado do paciente, as outras áreas devem 

priorizar a demanda do pronto-socorro, determinando assim, a qualidade das informações 

vindas da área estudada para dar suporte aos serviços prestados pelas outras áreas, a fim de 
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oferecer ao cliente o melhor tratamento possível para as intercorrências apresentadas como 

motivo de chegada à clínica. 

1.1 Objetivos 

Geral 

O objetivo geral do trabalho é aplicar a metodologia do pensamento sistêmico da 

Teoria das Restrições, a fim de identificar, priorizar e propor melhorias para o processo de 

atendimento da área de emergência de uma clínica particular instalada na cidade de Rio das 

Ostras. 

Específicos 

 Identificar a situação atual apresentada na clínica; 

 Analisar os efeitos indesejáveis do processo e destacar as causas raiz encontradas 

no fluxo do processo atual; 

 Apresentar soluções para tratativa dos problemas que mais impactam o setor 

estudado; 

 Validar as soluções, apresentando os efeito desejáveis e os impactos positivos 

gerados para cada uma apresentada; 

 Apresentar objetivos para aplicação das soluções propostas e eliminar os 

obstáculos apresentados para atingi-los; 

 Apresentar as soluções propostas de melhoria para execução. 

1.2 Justificativa de estudo 

 Freitas (2005) destaca que, a partir da década de 80, as organizações passam a 

considerar o cliente uma peça fundamental para a qualidade dos serviços prestados, 

principalmente pelo crescimento considerável das organizações de serviço nesse período. 

Mendes et al.(2009) também destaca que o tempo de espera dentro das unidades emergenciais 

é uma das maiores insatisfações entre a população atendida no hospital, além de questões que 

envolvem o espaço físico e o relacionamento com o público. 

Segundo Malik e Neto (2012), o maior desafio da área de atendimento de emergências 

é atender no tempo certo os cidadãos que devem ser atendidos. Kurcgant et al.(1991) destaca 

que o planejamento para o atendimento de uma emergência funciona como um processo 
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cíclico e contínuo, através de uma sequência de decisões que devem ser revistas de acordo 

com o suporte necessário ao paciente. A procura do paciente ao serviço de emergência se 

deve ao fato da busca por uma solução imediata a sua patologia, depositando confiança nos 

profissionais envolvidos no atendimento e na clínica a resolução de suas manifestações. 

Observa-se também que existe uma divisão entre os enfermos que precisam de cuidados 

imediatos dentre os demais pacientes que não possuem características de atendimentos 

urgentes, necessitando de ações rápidas e precisas dentro do serviço prestado (SOUZA, 2007). 

Gallotti (2003) destaca os principais problemas dentro de uma unidade emergencial, 

sendo eles o acesso irrestrito, com número excessivo de atendimentos; a grande diversidade 

da gravidade dos casos, pois atende desde os mais extremos a pacientes mais estáveis; a 

escassez dos recursos, sendo eles físicos quanto profissionais, que se dá por meio de 

sobrecarga dos médicos e enfermeiros presentes na emergência. Machado et al. (2016) ainda 

afirma que, além da qualificação dos profissionais para o atendimento emergencial, o 

investimento em estrutura física e tecnológica faz parte para a maior qualidade na assistência, 

que voltado à realidade da clínica, possui na área estudada, cerca de seis consultórios, além de 

uma equipe médica e de enfermagem responsável, por isso essa capacitação é necessária para 

que o sistema de atendimento seja executado eficientemente. 

Como atende a distritos de cidades próximas – Barra de São João, Tamoios, Aquários, 

Unamar – e por ter uma estrutura que permite o diagnóstico rápido a casos mais graves, os 

médicos que ficam responsáveis pela emergência, atendem também a outros serviços pelo 

hospital durante o plantão, fazendo com que eles nem sempre estejam disponíveis para as 

avaliações do paciente, o que pode ser prejudicial ao enfermo. 

O Processo de Pensamento da Teoria das Restrições apresenta ferramentas que podem 

auxiliar na compreensão de um problema complexo, segundo Lacerda et al.(2011) e com a 

verbalização de percepções indesejadas durante o processo, formalizando-as em relações 

causa-efeito. Voltando ao contexto do pronto atendimento, existem muitos problemas inter-

relacionados com difícil diagnóstico, que afetam principalmente a percepção de qualidade de 

atendimento e estas ferramentas permitem a identificação de problemas centrais, com a 

determinação de soluções do tipo ganha-ganha e na determinação e superação dos obstáculos 

possíveis para implementação da solução, a partir da visão de Cox e Spencer (2002). 

O pensamento sistêmico também visa a compreensão coletiva dos envolvidos. Assim, 

o processo de compreender o problema a partir da perspectiva coletiva fornece uma visão que 

amplia o número de elementos considerados a medida que diferentes percepções podem ser 
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explicitadas (LACERDA ET AL., 2011), o que se torna necessário dentro da área estudada, 

por ter na execução do serviço tanto questões administrativas quanto técnicas de atendimento, 

fazendo com que essas duas visões dentro do pronto socorro se alinhem para a melhoria das 

causas raiz apresentadas dentro das ferramentas. 

 Ao fazer uma análise das afirmações, nota-se a importância do estudo das etapas 

processuais realizadas na área de assistência à saúde para que haja um desenvolvimento 

mediante do pensamento sistêmico do fluxo de processo, com foco principal na satisfação do 

paciente junto ao suporte realizado. 

1.3 Problemática da pesquisa 

 O fluxo do processo da área do Pronto Atendimento possui uma estrutura, no sentido 

de que os colaboradores demonstram conhecimento sobre suas etapas, entretanto o processo 

nunca foi modelado e não há evidências de padronização. Além disso, nunca foi feita uma 

reflexão organizada, por parte dos colaboradores, dos efeitos indesejáveis/oportunidades de 

melhoria que afetam o processo, utilizando a Teoria das Restrições para ajudar dentro deste 

contexto.  

Deste modo, a pesquisa constitui em analisar, através de ferramentas da Engenharia de 

Produção, o processo do atendimento da emergência de uma clínica particular, desde a 

entrada do paciente até o seu acolhimento. 

1.4 Delimitação da pesquisa 

 Este trabalho tem por finalidade analisar a área de emergência de uma clínica 

particular, dentro da situação atual apresentada e, a partir dos dados coletados e mapeados do 

processo executado, junto ao pensamento sistêmico da Teoria das Restrições e suas 

ferramentas, propor melhorias para o fluxo de processo, desde a entrada do paciente até o 

atendimento ao médico. O método adotado – pensamento sistêmico da Teoria das Restrições 

– pode ser aplicado em outras unidades de saúde, mas os resultados não podem ser 

generalizados, pois depende da realidade apresentada pelo local em que o projeto é aplicado. 

1.5 Estrutura do trabalho 

 Esta pesquisa encontra-se estruturada em capítulos da seguinte maneira: 
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CAPÍTULO 1 – Introdução: contextualização do projeto realizado. Neste serão apresentados 

os objetivos gerais e específicos, a justificativa, a delimitação do estudo e os resultados 

esperados. 

CAPÍTULO 2 – Referencial teórico: apresentação dos conceitos principais para realização 

deste estudo, com a explicação sobre o serviço de emergência hospitalar, mapeamento de 

processos, a Teoria das Restrições e o pensamento sistêmico e suas cinco ferramentais. 

CAPÍTULO 3 – Metodologia: serão apresentadas as metodologias escolhidas e utilizadas, 

além dos métodos propostos para realização da pesquisa e como o projeto será estruturado 

cronologicamente. 

CAPÍTULO 4 – Estudo de caso: apresentação da empresa e a explicação de como funciona a 

área estudada com um mapeamento de processos, junto à utilização das ferramentas do 

pensamento sistêmico e as melhorias propostas. 

CAPÍTULO 5 – Conclusão: finalização do trabalho com as conclusões obtidas da aplicação 

da análise de processos realizada. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 Neste capítulo foram descritos a função do serviço de pronto atendimento e suas 

principais necessidades e conflitos, além da conceituação de processos e do mapeamento de 

processos, com suas metodologias e ferramentas existentes. Foi definida a Teoria das 

Restrições e o pensamento sistêmico, junto às cinco ferramentas e a metodologia de aplicação 

de cada uma delas, a fim de basear o projeto para aplicação dentro do pronto atendimento da 

clínica analisada no projeto. 

2.1 Serviço Emergencial Hospitalar (SEH) 

O serviço emergencial hospitalar é de forma geral preparada para atender urgências e 

emergências, que são consideradas as situações clínicas a qual o paciente é considerado em 

risco de vida até ter sido atendido por um médico e que há o risco de morte, segundo Neto e 

Malik (2012). Tem como características, segundo os autores, o funcionamento ininterrupto, 

dando acesso a tratamento médico de acordo com o plano assistencial do hospital, que seriam 

as especialidades oferecidas, em qualquer caso de emergência e a qualquer hora possível, 

sendo as principais áreas: clínica médica, cirúrgica, pediatria e tocoginecologia. 

O Ministério da Saúde (2006), através da política nacional de atenção às urgências, 

destaca a crescente demanda à área de pronto atendimento nos últimos anos, além de ser 

considerada a porta de entrada do sistema de saúde, acolhendo todos os tipos de paciente que 

chegam a unidade. Por isso, Bittencourt e Hortale (2009) destacam que existe a necessidade 

de dois fluxos de entrada no pronto atendimento: o fluxo que atende o paciente em busca de 

atendimento, classificação de risco – para saber se o estado de saúde é grave ou não –, 

atendimento médico e medicação, e outros com áreas de reanimação, sala de traumas e com 

cuidados intensivos, para diferenciar o tipo de serviço prestado entre urgência e emergência. 

Neto e Malik (2012) também destacam o acesso diferenciado entre os pacientes 

ambulantes e os que chegam em ambulâncias ou estado grave, pois para os pacientes 

ambulantes há a exigência da classificação de risco e por conseguinte, encaminhar para o 

atendimento de acordo com a necessidade observada, enquanto os casos que chegam por 

ambulância, têm o atendimento priorizado, de acordo com a criticidade do caso, que é 

analisada durante o transporte do paciente. 
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As principais fragilidades que o sistema de saúde emergencial apresenta, de acordo 

com Galvão (2013), envolvem a não adaptação ao cenário epidemiológico, a comunicação 

ineficiente entre os operadores do processo – médicos e enfermeiros – que tem impacto 

diretamente no serviço prestado, gerando consequências graves como a superlotação, o 

atendimento precário e, em alguns casos, até a morte do paciente. 

 Isso mostra que o cuidado em saúde é a soma de pequenos cuidados parciais que se 

complementam, sendo eles os atos, procedimentos, fluxos, rotinas, saberes, que vão se 

complementando de forma complexa e multiprofissional. 

Deste modo Sá, Carreteiro e Fernandes (2008) destacam que o pronto atendimento 

deve estar sempre organizado, não restringindo às condições materiais, tecnológicas e de 

pessoal, mas envolvendo também a gestão dos processos de trabalho. 

 Com isso, o Ministério da Saúde (2006, p.78) descreve na Política Nacional de 

Atenção às Urgências, como deve funcionar o atendimento em emergências: 

[...] o acolhimento dos pacientes, (...) pode ser feito pela própria recepção ou por 

funcionários designados e treinados para este fim, dependendo do volume da 

demanda. A seguir, deve ser realizada a triagem classificatória de risco. O processo 

de triagem classificatória deve ser realizado por profissional de saúde, de nível 

superior, mediante treinamento específico e utilização de protocolos 

preestabelecidos e tem por objetivo avaliar o grau de urgência das queixas dos 

pacientes, colocando-os em ordem de prioridade para o atendimento. A esta triagem 

classificatória é vedada a dispensa de pacientes antes que estes recebam atendimento 

médico. Após a triagem, os pacientes são encaminhados aos consultórios médicos. 

Uma vez realizado o atendimento, o paciente deve ter sua referência garantida 

mediante encaminhamento realizado pelas centrais de regulação ou, quando estas 

não existirem, pelos fluxos previamente pactuados.  

  

 Segundo Neto e Malik (2012, p. 213), 

O atendimento à urgência deve ser planejado de maneira integrada com os serviços 

de saúde fornecidos. [...] A não integração resulta em concentrar uma demanda 

excessiva de casos simples, que concorrem com casos urgentes, piorando a 

qualidade e capacidade resolutiva de assistência.  

 

Dal Pai e Lautert (2005) destacam que a equipe de saúde responsável pelo serviço de 

emergência vive diariamente sob pressão, que é motivada pela necessidade do ganho de 

tempo, pela rapidez e precisão da intervenção/atenção pela elevada demanda de atendimentos, 

sendo necessária uma análise geral voltada ao processo estudado para melhor conhecimento 

das etapas, para melhorar os pontos listados.  
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2.2 Conceituações de processos 

Processo é uma agregação de atividades inter-relacionadas e comportamentos, 

executados por humanos ou máquinas, a fim de alcançar resultados esperados, relacionados 

aos fluxos dos objetos. As atividades são determinadas para solucionar uma questão 

específica, governada por regras de negócio e contextualizadas em outras atividades, com 

intuito de seguir um fluxo e sequências determinadas, visando a entrega de valor ao cliente 

(ABPMP, 2013; PAIM ET AL.,2009). 

Paim et al.(2009) afirma que existem três tipos de processos, delimitados a seguir: 

 Finalísticos ou primários - são os que, segundo a ABPMP (2013), tem por 

objetivo fornecer uma visão completa ponta a ponta de criação de valor à 

perspectiva do cliente, impactando e influenciando imediatamente a experiência 

do cliente no produto e/ou serviço prestado. 

 Gerenciais - são os que promovem o funcionamento da organização dos 

processos, medindo, monitorando, controlando as atividades e administrando o 

negócio, assegurando que a organização opere de acordo com seus objetivos e 

metas. (PAIM ET AL., 2009; ABPMP, 2013) 

 Processos de suporte - segundo a ABPMP (2013) são os que apoiam os demais 

processos da organização, entregando valor direto aos outros processos, e não 

diretamente ao cliente. 

Salerno (2008) destaca oito carcterísticas principais básicas para um processo, sendo 

elas a organização estruturada, as entradas, as saídas, os recursos, o custo, o desempenho 

global, os fatores de desempenho para pontos críticos e o desenrolar temporal. 

A estuturação da organização refere-se à identificação e desenho dos modelos de 

negócio, ou seja, como a empresa cria valor ao seu público de interesse, levando em 

consideração a entrada, que seria a nacesidade de atendimento da demanda existente, e uma 

saída como resultado do processo, seguindo uma lógica temporal (SALERNO, 2008; PAIM 

ET AL., 2009). 
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Os recursos são os bens necessários para a execução do processo, sejam eles tangíveis, 

como matéria-prima e colaboradores ou intangíveis, como conhecimento. Os custos vem a 

partir desses recursos que dão vida ao processo.  

De acordo com Gonçalves (2000, p.10), 

A análise dos processos implica a identificação das diversas dimensões, como fluxo, 

sequência das atividades, esperas e duração do ciclo, pessoas envolvidas, relações e 

dependências entre as partes comprometidas no funcionamento do processo.  

 

Costa et al. (1997) afirma que o gerenciamento de processos está relacionado entender 

as necessidades e desejos dos consumidores e gerir as  pessoas, equipamentos, informações, 

energia, procedimentos e materiais para produzir resultados específicos, pensando no 

aperfeiçoamento da empresa diante das atividades que agregam valor ao produto. Salerno 

(2008) destaca a importância da gestão de processos na área de serviços, pois nem sempre é 

fácil identificar a sequência das atividades, nem pelo cliente ou em alguns casos, nem o 

próprio colaborador da área consegue esclarecê-las, pois se acostuma com sua rotina e uma 

forma de mensurar essa importância é através a utilização de indicadores para medição de 

desempenho, e que eles devem estar ligados à uma atividade. 

Grover e Kettinger (2000) alegam que a gestão de processos leva aos seguintes 

resultados: redução de custos, redução no tempo de envio de produtos, aumento na satisfação 

de clientes, aumento da produtividade do trabalhador e redução de defeitos, além de promover 

integração, dinâmica, flexibilidade e inovação nas organizações. Além disso, possibilita uma 

análise adequada dos processos administrativos e gerenciais, que segundo Gonçalves (2000) 

também são importantes para a o funcionamento dos principais processos da empresa. 

Antunes (1998) argumenta que melhorar processos é uma necessidade inerente para as 

empresas responderem às mudanças que ocorrem constantemente em seu ambiente de atuação 

e para manter o sistema produtivo em um nível competitivo. 

Adotando as definições de Paim et al.(2009), junto a abordada pela ABPMP (2013), os 

processos primários estão mais relacionados com o objeto de estudo do projeto, pois o cliente 

acompanha e interage a todo o tempo com o serviço prestado, em que o fluxo de valor está 

diretamente ligado com o estado físico e mental do paciente. 

O uso da ferramenta de modelagem de processos tem grande valor como instrumento 

de ações para a gestão dos processos, e as atividades de entender, selecionar e priorizar estão 



19 

 

diretamente ligadas à gestão de processos. Podem ser utilizadas com vários níveis de detalhe 

do processo de negócio, desde uma visão contextual abstrata até uma visão detalhada 

(ANTUNES, 1998; ABPMP, 2013). 

2.2 Mapeamento de Processos 

 O mapeamento de processos é uma ferramenta gerencial analítica que tem por objetivo 

auxiliar na melhoria dos processos existentes ou de implementar uma estrutura voltada a 

processos, de forma que as atividades são integradas e dependentes umas das outras (HUNT, 

1996; PAULA e VALLS, 2014).  

 A partir da visão da ABPMP (2013, p.72): 

Modelagem de processos de negócio é o conjunto de atividades envolvidas na criação 

de representações de processos de negócio existentes ou propostas. Pode prover uma 

perspectiva ponta a ponta ou uma porção dos processos primários, de suporte ou de 

gerenciamento. O propósito da modelagem é criar uma representação do processo de 

maneira completa e precisa sobre seu funcionamento. 

 

Paim (2002) destaca a modelagem de processos como uma ferramenta de atuação no 

processo para redesenho e reengenharia, para que o processo se torne mais estável. O autor 

ainda destaca três pontos que constituem os benefícios da modelagem, sendo eles: 

 Construção de uma cultura e uma forma de compartilhar uma visão comum 

através de uma organização pelo modelo utilizado pela empresa; 

 Usar o conhecimento aplicado e a experiência em uma memória da organização; 

 Dar suporte às decisões considerando a melhoria e controle da organização. 

No mapeamento de processos, se faz necessária a linguagem gráfica, pois é uma 

maneira de identificar as atividades que constituem os processos essenciais da organização e 

os que apoiam, buscando representar os aspectos relevantes no âmbito da execução das 

atividades de uma determinada organização (JOHANSSON ET AL., 1995). A análise 

estruturada desta ferramenta permite a redução de custos, falhas e melhoria no desempenho da 

organização. O mapeamento possibilita também o melhor entendimento dos processos atuais, 

servindo para eliminar ou simplificar, quando há necessidade de mudança neles. 

Existem várias técnicas voltadas ao mapeamento de processos na área de serviços. 

Mello e Salgado (2005) destacam o fluxograma, service blueprint, SIPOC e o 

mapofluxograma. 

De acordo com Peinaldo e Graeml (2007, p.149), 
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(..) fluxogramas são formas de representar, por meio de símbolos gráficos, a 

sequência dos passos de um trabalho para facilitar sua análise. Tem como função 

analisar sistemas produtivos, buscando identificar oportunidades de melhorar a 

eficiência dos processos.   

É apresentado de maneira lógica, sequenciado através de atividades e decisões, para 

que se obtenha a visão integrada do fluxo de um processo, permitindo a análise crítica para 

detecção de falhas e oportunidades de melhorias, segundo Marshall Junior et al. (2012). 

 

Figura 1: Fluxograma 

Autor: Adaptado da ABPMP (2013) 

O Service blueprint é, de acordo com Fitzsimmons e Fitzsimmons (2005), um 

diagrama visual, como na figura 2, que mostra todas as transações integrantes do processo de 

prestação do serviço. É dividido através de linhas, sendo elas: 

 Linha de interação - separa as evidências físicas, que são as áreas visíveis e 

vivenciadas pelo cliente. É a linha de frente do prestador de serviço, por ter 

contato direto com o cliente, representando a interação entre o prestador de 

serviço e o cliente; 

 Linha de visibilidade – separa a linha de frente com a retaguarda, que tem por 

objetivo dar apoio para evitar atrasos desnecessários a linha de frente; 

 Linha da interação interna – diferencia as atividades realizadas pela retaguarda 

junto aos processos de apoio, que são as operacionalizações das demandas das 

linhas de apoio e de retaguarda. 
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Figura 2: Blueprint para um hotel 

Fonte: Adaptado de Fitzsimmons e Fitzsimmons (2005) 

O SIPOC é uma ferramenta que destaca quais são os principais insumos do processo, 

delimitando o final e o início do projeto, identificando as etapas, eventos e operações 

importantes que impactam no serviço prestado, de acordo com Henequim (2015). 

A sigla SIPOC tem como significado: Supplier, o fornecedor do insumo; Inputs, são as 

entradas; Process, são os processos; Output, são as saídas e Costumers, são os clientes. Vale 

destacar que o SIPOC é uma ferramenta que adiciona o cliente e o fornecedor aos processos, 

como pode ser observado na figura 3. 

 

Figura 3: SIPOC do processo de triagem de materiais reciclados 

Fonte: Adaptado de ABPMP (2013) 

O mapo-fluxograma segundo Barnes (1982 apud CUNHA, 2012) é um fluxograma 

desenhado sobre a planta de um edifício ou leiaute para visualizar melhor o processo. 

 A ABPMP (2013) apresenta notações com intuito de simplificar o entendimento de 

leitura do processo, padronizando símbolos e regras que determinam o significado do 

processo. 

 Em seguida, serão apresentadas pelo autor as principais notações de modelagem: 
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O BPMN (Business Process Model and Notation) é uma notação padrão criada pela 

Business Process Management Initiative, de forma que o processo é dividido em raias com 

várias linhas paralelas, em que cada raia é representada por um autor da ação. O processo se 

move por atividades, seguindo o fluxo de ação em ação. 

As raias, segundo a ABPMP (2013), representam os executores ou a combinação dos 

responsáveis daquela determinada atividade do processo, para em seguida, delimitar a quem a 

responsabilidade do processo é transferida, mostrando um exemplo na figura 4, apresentada a 

seguir. 

 

Figura 4: Fluxo de BPMN 

Fonte: Adaptado de ABPMP (2013) 

O método ARIS (Architecture of Integrated Information Systems) é uma arquitetura de 

modelagem de processos que nasceu da consciência da crescente complexidade no mundo do 

BPM. Possui uma visão holística do fluxo do processo (ABPMP, 2013). 

Segundo o autor, sua utilização pode ser feita para construção rápida de modelos de 

fácil compreensão em modelos complexos de processos com várias interfaces e para 

preencher os detalhes dos processos abaixo dos níveis abordados pelas outras notações. 

O método de descrição do ARIS tem como base o detalhamento dos processos a partir 

do EPC (Event-Driven Process Chain), que descreve os processos de negócio em seu maior 

nível de detalhamento, descrevendo os eventos resultantes de uma etapa do processo. 

Representa um fluxo evento-atividade-evento, possuindo operadores lógicos para auxiliar na 

estruturação dos eventos. O EPC geralmente é utilizado após o VAC (Value-Added Chain) 

que tem por objetivo representar o macroprocesso ou a Cadeia de Valor Agregado. 

Os principais componentes apresentados por Paula e Valls (2014) são: 

 Funções - são as atividades, as tarefas ou os passos que precisam ser executados 

num processo; 

 Eventos - situações que ocorrem antes ou depois da execução de uma função; 
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 Conectores lógicos - unificam e separam os fluxos segundo os conectores E, OU 

ou OU-exclusivo; 

 Caminho - indica que aquele passo é descrito por meio de outro diagrama 

completo (EPC). 

A combinação deles define o fluxo de processo do negócio como uma cadeia de 

acontecimentos. A notação EPC também disponibiliza a utilização de outros recursos, como a 

conexão de executor do processo ou de informações necessárias para execução dos eventos 

(PAULA e VALLS, 2014). 

 

Figura 5: VAC e EPC 

Fonte: O autor (2017) 

 

Segundo Paim et al. (2009), a modelagem de processos é suportada por ferramentas 

que sustentam, através de um referencial, o desenvolvimento de diversas ações baseadas na 

lógica de processos. Essas ferramentas são importantes como formas de criar agilidade e dar a 

organização a capacidade de mudar de forma mais rápida, existindo várias ferramentas 

disponíveis no mercado para execução da modelagem. 

 O ARIS
1
 é um software pertence ao grupo AG, baseado no método ARIS de 

modelagem. Tem uma interface intuitiva e de fácil aprendizagem. O software documenta e 

                                                 
1
Informações retiradas do site<http://www2.softwareag.com/corporate/products/aris_alfabet/bpa/default.aspx> Acesso em: 

22 nov. 2016. 
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desenha a estratégia, processos e arquiteturas da empresa, analisando e otimizando os 

processos de negócio para melhor produtividade, com várias plataformas organizacionais.  

 O BizAgi
2
 é um software baseado no modelo BPMN, faz parte do grupo da Microsoft, 

e auxilia na estruturação de modelagens de processos em uma plataforma única. A ferramenta 

possui as principais estruturas, como: objetos de fluxo, conectores, artefatos e raias. Além de 

ter relacionamentos com interfaces do Visio
3
, que também é um software de modelagem da 

Microsoft, mas tem suas ações limitadas. 

O ARPO
3
 é um software gratuito que pertence ao grupo da KLUG Solutions, que tem 

como principais objetivos mapear os processos, ampliar a relação dos processos e automatizar 

tarefas críticas, suportando todos os tipos de notações definidas anteriormente, sendo esta a 

utilizada para estruturação deste projeto. 

2.3 O pensamento sistêmico da Teoria das Restrições (TOC) 

A Teoria das Restrições - TOC (Theory of Constraints) é uma filosofia criada por 

Eliyahu M. Goldratt, em seu livro A Meta (1984), que tem por função o gerenciamento com 

objetivo de impulsionar a iniciação e implementação de aprimoramentos, a partir da 

focalização da produção nas restrições do sistema.  

Cox III e Spencer (2002) definem restrição como “qualquer elemento ou fator que 

impede que um sistema conquiste um nível melhor de desempenho no que diz respeito a sua 

meta”. 

 Paim et al. (2007) destaca que a diferença dessa teoria para outras já existentes é que 

a restrição não está exclusivamente na produção; ela pode fazer parte de outras áreas que 

afetam diretamente a produção ou no serviço prestado.  

A Teoria das Restrições possui cinco passos de melhoria contínua, definido por 

Goldratt e Cox (2001): 

 O primeiro passo é a análise das informações do sistema, para que possam ser 

identificadas as restrições do processo, também chamadas de gargalos produtivos, 

sendo eles de recurso – fornecedores, máquinas, materiais, projetos ou pessoas. 

 O segundo passo é estudar como deve ser explorada a restrição do sistema, para 

que possa tomar conhecimento a importância e funcionamento dela e, antes de 

                                                 
2
Informações retiradas do site <http://www.bizagi.com/>Acesso em: 22 nov. 2016. 

 
3
Informações retiradas do site <http://www.klugsolutions.com/>Acesso em: 22 nov. 2016;  
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aplicar uma ação, fazer simulações dos valores para ver se essa é mesmo a melhor 

decisão a ser tomada. 

 O terceiro passo é subordinar os recursos às restrições do gargalo, de forma que 

atinja um dos princípios levantados em que o recurso gargalo deve reger o tempo 

de produção, pois uma hora ganha neste recurso, reflete diretamente no tempo de 

produção. 

 O quarto passo é fazer o balanceamento da produção para que essa maximização 

do recurso gargalo funcione como o esperado, elevando a capacidade do sistema a 

partir de ferramentas que auxiliem nessa maximização. 

 O quinto passo é o retorno ao primeiro passo e a análise do sistema novamente, 

pois o objetivo é sempre manter essa melhoria contínua e, com esse estudo já 

executado, podem gerar outros gargalos, fazendo com que eles façam parte do 

novo estudo, para que o processo esteja sempre em busca de melhorias. 

Vieira (2010) destaca que essa análise necessita de ferramentas para gerenciamento do 

processo de tomada de decisão, iniciando, assim, este processo dentro da teoria apresentada. 

Surge a ideia do pensamento sistêmico, que segundo Cox III e Spencer (2002) são um 

conjunto de cinco ferramentas usadas para identificar o problema central de uma situação 

particular, seja individualmente ou não, analisando as ligações ganha-ganha dentro do sistema 

e os problemas que antecedem a implementação e a solução destes. 

O pensamento sistêmico da TOC pode ser considerado um Método de Identificação, 

Análise e Solução de Problemas (MIASP), segundo os autores Lacerda et al. (2011) e Paim et 

al. (2009) que por objetivo orientar sobre como promover melhorias nos processos a partir da 

análise da modelagem realizada, envolvendo desde a identificação das oportunidades de 

melhoria e do desenvolvimento das soluções. Lacerda et al. (2009) ainda  destaca que a 

diferença entre o processo de pensamento sistêmico de outras abordagens para identificação, 

análise e soluções de problemas é sua concepção sistemática e colaborativa. 

Vieira (2010) destaca que essas ferramentas tem por objetivo responder as seguintes 

perguntas: “o que mudar?”, “para que mudar?” e “como causar a mudança?”, de forma que 

cada ferramenta correlaciona a uma pergunta específica. Goldratt e Fox (1989) destacam que 

as perguntas são os principais questionamentos para entender e validar a necessidade da 

aplicação do pensamento sistêmico do TOC no local analisado, sendo elas: 

O que mudar? 
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Essa pergunta tem por objetivo analisar o contexto real do sistema e fazer análise das 

poucas causas fundamentais que necessitam ser mudadas. 

Para o que mudar? 

A partir da análise sistêmica feita, neste momento é pensado nos objetivos 

relacionados às causas raiz apresentadas e os conflitos existentes para alcançar o objetivo 

delas e como ele impacta o sistema analisado anteriormente. 

Como causar a mudança? 

Neste ponto são analisados os métodos de como motivar a organização para 

implementar completamente a mudança. É considerado o ponto mais difícil, mas é neste passo 

que viabiliza as mudanças com os impactos causados. 

Segundo Cox III e Spencer (2002), o TOC constitui um conjunto de ferramentas com 

intuito de identificação, análise e proposições de soluções aos problemas organizacionais, que 

são definidos como restrição do sistema, como pode ser apresentada no quadro 1 abaixo: 

Quadro 1– Ferramentas relacionadas ao pensamento sistêmico de Goldratt 

Pergunta Ferramenta 

O que mudar? Árvore de Realidade Atual 

O que mudar? 
Diagrama de Dispersão de Nuvens 

Árvore de Realidade Futura 

Como causar a 

mudança? 

Árvore de Pré-Requisitos 

Árvore de Transição 

Fonte: Adaptado de Cox e Spencer (2002) 

A figura 6 apresenta uma visão geral das cinco ferramentas do pensamento sistêmico 

da TOC, bem como suas respectivas conexões que, segundo Lacerda e Rodrigues (2007) 

demonstra como elas se contectam e como suas estruturas são complementares, apesar de 

cada ferramenta poder ser usada de maneira independente. Como elas crescem entre si, a 

partir de cada ponto observado uma da outra, pode-se observar que os modelos tem estrutura 

lógica parecida com crescimentos de galhos em árvores, explicando, assim, a origem do nome 

das ferramentas, que serão apresentadas nos tópicos a seguir individualmente. 
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Figura 6: Integração das ferramentas do pensamento sistêmico da TOC 

Fonte: Adaptado de Lacerda e Rodrigues (2007) 

2.3.1 Árvore de Realidade Atual 

 A Árvore de Realidade Atual (ARA) tem como objetivo definir os principais 

problemas encontrados dentro de um sistema específico. É usada para tornar visíveis os 

problemas apresentados e desse modo, definir as causas raiz que os originam (GOLDRATT, 

1994; LACERDA ET AL., 2011).  

 Esses problemas são definidos por Goldratt (1994) como efeitos indesejáveis, que são 

sintomas presentes dentro do processo, pois a ARA é uma representação visual dos efeitos 

indesejáveis de uma situação e de como esses efeitos indesejáveis se relacionam em termos de 

causa e consequência. Dessa forma, é possível ter ideia clara de quais efeitos indesejáveis são 

problemas-cerne ou causa raiz de todos os demais. A identificação das causas raiz, por sua 

vez, permite priorizar esforços de melhoria.   

 Para construção da Árvore de Realidade Atual, Goldratt (1994) define nove passos de 

estruturação e claridade entre os efeitos indesejáveis definidos, que serão apresentados a 

seguir: 

1 - Listar cerca de cinco a dez efeitos indesejáveis que descrevam a área analisada e 

estejam relacionados àquela situação, e organizá-los horizontamente em um papel. 
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2 - Delimitar aos EI’s definidos acima alguma conexão que aparentam ter, formando um 

“grupo”, também deverá ser testada a clareza de cada um deles, validando se o EI delineado é 

claro e apresenta uma afirmação concisa ao sistema. 

3 - Relacionar, atráves de setas, cada EI definido em cada grupo, fazendo com que crie 

uma relação de causa-efeito entre eles, de forma que se leia “se causa, então efeito”, 

ressaltando a causalidade daquela relação existente. Outro teste que pode ser feito é o “Efeito 

porque causa”, para validar a relação. A direção da seta vai da causa para o efeito. 

4 - Avaliar se as relações feitas refletem os problemas apresentados na área 

intuitivamente. Caso não, avaliar se cada caminho que foi delimitado entre a conexão feita 

entre os EI’s e explorar cada flecha através de ressalvas de causas adicionais. Para realização 

dessa etapa, verificar, incialmente, se todos os efeitos indesejáveis delimitados anteriormente 

estão conectados entre si. 

5 - Explorar novas causas, que podem não estar diretamente ligadas às presentes no 

sistema e tornar as causas iniciais efeito das que forem surgindo. Neste momento serão 

incuídos novos efeitos indesejáveis.  

6 - Reexaminar toda construção da ARA realizada, para analisar os efeitos negativos 

que são inerentes ao sistema e se podem ser expandidos em um ou dois EI’s a partir da 

estruturação realizada. 

7 - Validando a conexão entre as entidades analisadas, eliminar todas as que se 

apresentam na ARA e que não são necessárias para conectar todos os EI’s apresentados. A 

ressalva de causa adicional é um metodo de fortalecer essa relação entre as entidades 

desejadas. 

8 - Procurar relações laterais que não foram observadas anteriormente e, finalizando 

isso, apresentar a outras pessoas, com objetivo de discutir pressupostos apresentados na ARA. 

9 - Observar quais são os pontos de entrada da ARA, a fim de delimitar quais serão 

atacados. Os pontos de entrada são as chamadas causas raiz, pois são efeitos indesejáveis que 

não possui outro efeito indesejável abaixo dela, tornando-a, assim, o problema a ser tratado. 

 Lacerda et al. (2011) ressalta que a maneira de contrução da Árvore de Realidade 

Atual é top-down, mas sua leitura e compreensão devem ser feitas bottom-up. Isso acontece 

porque a relação de causa-efeito é dada a partir da análise feita e, quando chega no final, é 

encontrado o problema-cerne, de forma que o problema apresentado anteriormente, torna-se 

efeito do mesmo, e assim sucessivamente. 
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Figura 7: Árvore de Realidade Atual sobre gestão de projetos de pesquisas e atividades científicas 

Fonte: Adaptado de Alves et al. (2010) 

Na ARA apresentada na Figura 7, pode-se observar as relações de causa e efeito entre 

os efeitos indesejáveis apresentados e a causa raiz “falta de atitude da gerência na captação de 

recursos e para alinhar o corpo funcional à meta da instituição”, que foi o problema cerne 

analisado no projeto de Alves et al. (2010). 

 O teste de clareza tem por objetivo validar o relacionamento entre os EI’s existentes e 

a claridade das informações existentes dentro do sistema. O teste de consistência possui as 

seguintes características, segundo Cox e Spencer (2002). 

 Existência de entidade – validar a real existência da causa ou efeito, verificando se 

elas existem realmente; 

 Existência de causalidade – consiste em afirmar o elo causal entre as duas 

entidades, através da declaração “se causa, então efeito”, verificando se há uma 

relação direta entre ambos; 

 Tautologia – teste para evitar redundância na relação causa-efeito. É, no caso, a 

repetição do efeito, ou seja, a causa é o efeito e o efeito é a causa; 
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 Existência de efeito predito – tem por objetivo relacionar outro efeito para 

demonstrar que a causa não produz outro efeito ou que existe um outro efeito que 

apoia a relação existente entre os dois; 

 Suficiência de causa – essa consistência demonstra que para a ocorrência de um 

efeito, é necessária a combinação de duas causas. Elas podem estar ligadas por um 

círculo ou uma reta, sendo lido “se causa 1 e causa 2, então efeito”; 

 Causa adicional – destaca que pode existir mais de uma causa para o efeito listado 

e podem ser independentes, sendo lido “se causa 1 ou causa 2, então efeito”; 

 Claridade – compreende claramente a relação existente entre a causa e efeito. 

Caso seja necessário, analisar a necessidade de uma explicação adicional para 

validar a relação. 

 Para definição de quais causas raiz serão tratadas para resolução dos problemas 

apresentados, é definido por Dettmer (1997) que elas devem causar 70% dos EI’s 

apresentados, de forma que o cálculo deve ser feito a partir da seguinte fórmula: 

                                         
                                             

                        
 

 A fórmula é feita a partir da contagem de todas as relações de causas-efeito ligadas a 

todos os EI’s relacionados ao problema-cerne, sobre a quantidade de relações existentes na 

ARA. Como o efeito apresentado tem relação com o problema cerne, pensa-se que ao 

solucioná-lo, todas as relações causas-efeito presentes nele não existirão, por isso são 

consideradas todas elas. 

2.3.2 Diagrama de Dispersão de Nuvens 

Segundo Goldratt (1994) o objetivo do Diagrama de Dispersão de Nuvens – DDN – é 

ser um meio direto para a dispersão de conflitos, resolvendo assim um problema apresentado, 

podendo ser usado para apresentar resultados tangíveis dentro do processo analisado. 

Essa ferramenta, segundo Lacerda e Rodrigues (2007) tem por objetivo verbalizar 

alguns pressupostos não ditos, que tem relação direta com os problemas cerne que são 

identificados na Árvore de Realidade Atual e que para resolução, são utilizadas soluções de 

compromisso. 

A figura 8 representa um modelo de Diagrama de Dispersão de Nuvem, destacando os 

principais pontos que envolvem essa metodologia dentro do processo, listados por Cox e 

Spencer (2002). 
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O Objetivo é o que ambos os lados querem alcançar; a necessidade é o que cada lado 

acredita que deva ter para alcançar o objetivo listado; o pré-requisito é o que um lado acredita 

que deve atender a exigência explicitada por ele; os pressupostos são as observações que cada 

lado coloca no conflito para a solução do problema, a partir da sua visão. O conflito é 

destacado pela seta em formato de raio pela divergência de cada pré-requisito apresentado. 

Segundo Goldratt (1994), para construção do DDN, o primeiro passo é definir um 

objetivo em comum, sendo ele a proposição inversa do problema cerne explicitado na ARA; 

após isso, devem-se explicitar as necessidades para que o objetivo seja alcançado; em seguida 

desenvolver os pré-requisitos existentes para que as necessidades sejam atendidas, a relação 

entre os dois é sustentada pelas posições conflitantes, depois isso, o próximo passo é 

explicitar este conflito e, por último verbalizar os pressupostos que sustentam a relação efeito-

causa estabelecida anteriormente. 

 

Figura 8: Diagrama de Dispersão de Nuvens sobre gestão de projetos de pesquisas e atividades científicas 

Fonte: Adaptado de Alves et al. (2010) 

Na Figura 8, destaca-se o objetivo principal apresentado por Alves et al. (2010) sendo 

“a gerência está apta na captação de recursos e no alinhamento do corpo funcional à meta da 

intituição”. As necessidades são “fornecer melhor oportunidade ao funcionário que melhor 

desempenha seu papel motivando-o a cooperar com o pesquisador e ao cumprimento da sua 

meta” e “fornecer oportunidades iguais aos funcionários, mesmo para que não tenha bom 

desempenho para o cumprimento da meta”. Os pré-requisitos são “mudança na política de 

gestão: planejar as atividades dos funcionários e cobrar desempenho” e “manter a atual 

política de gestão: planejar as atividades dos funcionários, mas sem cobrar desempenho”. A 

injeção é “prioridade para qualificar setores chave e oportunidades de acordo com o 

desempenho”. 
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Dessa forma, o DDN pode ser lido da seguinte forma, segundo Cox e Spencer (2010): 

“Para cumprir o objetivo, devo cumprir a necessidade A, por causa da relação entre 

eles. Para cumprir A, devo cumprir o pré-requisito D, por causa do pressuposto AD, que 

reforça essa relação”. 

“Para cumprir o objetivo, devo cumprir a necessidade B, por causa da relação entre 

eles. Para cumprir B, devo cumprir o pré-requisito C, por causa do pressuposto BC, que 

reforça essa relação”. 

Isto posto serão estruturadas soluções inovadoras que relacionem as necessidades e 

pré-requisitos de ambos os lados. Não existe uma formalidade para essa estruturação, mas é 

importante que seja feita com as pessoas que são ativas dentro do sistema. Essa solução é 

denominada por Goldratt (1994) como injeção. 

Lacerda e Rodrigues (2007) consideram que a nuvem foi solucionada quando se 

encontra esta injeção relacionada e, dessa forma, um pressuposto é retirado do processo, 

fazendo com que a nuvem seja considerada evaporada. 

2.3.3 Árvore de Realidade Futura 

 A Árvore de Realidade Futura (ARF), segundo Cogan (2007) tem por objetivo testar 

as injeções apresentadas no diagrama anterior, antes de comprometer qualquer custo ou 

investimento para aplicação da melhoria, seja tempo, dinheiro ou pessoas na implementação.  

 Com isso, a ARF tende a determinar, em sua criação, se o sistema de mudanças 

propostos vão produzir efeitos desejáveis que solucionem os problemas apresentados na 

ARA, sem que surjam outros efeitos indesejáveis (COX e SPENCER, 2002; COGAN, 2007). 

A construção da Árvore de Realidade Futura, segundo Cox e Spencer (2002), é feita a 

partir da descrição da injeção definida no Diagrama de Dispersão de Nuvem e a 

contextualização da mesma junto ao sistema, como pode ser observado na figura 9.  

Em seguida são listados todos os efeitos desejáveis desta tomada de decisão para 

resolver a situação. Com isso, retoma-se a mesma lógica utilizada na ARA, criando o 

relacionamento entre “se..., então...” para construção do relacionamento entre os efeitos 

apresentados, tanto os negativos quantos os positivos. 

  Deste mesmo modo, são listados os efeitos negativos ou novos efeitos indesejáveis 

que podem surgir junto a essa ação. Liste-os e estruture dentro da ARF, com a lógica 

apresentada e a partir disso, deve-se tentar podar esses galhos que surgem denominados ramos 
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negativos, para evitar qualquer novo problema através da solução do problema-cerne 

apresentado. 

 

Figura 9: Modelo de Árvore da Realidade Futura sobre gestão de projetos de pesquisas e atividades científicas 

Fonte: Adaptado de Alves et al. (2010) 

 

Na Árvore de Realidade Futura da Figura 9, Alves et al. (2010) utilizou as injeções 

“prioridade para qualificar setores chave e oportunidades de acordo com o desempenho” 

como base para a relação dos efeitos desejáveis esperados a partir da aplicação destas 

soluções. 

Goldratt (1994) ressalta que as pessoas que constituem o sistema, podem destacar com 

maior facilidade os novos efeitos indesejáveis a surgir na Árvore de Realidade Futura, por 

isso na construção é necessária a visão de pessoas de dentro do sistema.  

A ARF é o planejamento inicial para mudar o curso do futuro, por isso faz parte da 

questão “para o que mudar?”, definida por Goldratt (1994), tentando assim, as possíveis 

soluções de relações causa e efeito da ARA para os eventos no futuro, de forma que, aplicada 

de forma correta, ela vai ressaltar se os sintomas apresentados serão eliminados do sistema 

analisado. 
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2.3.4 Árvore de Pré-Requisitos 

A Árvore de Pré-Requisitos, segundo Cogan (2007) é uma estrutura lógica que tem 

por objetivo identificar os obstáculos e as soluções desejadas para superá-los dentro do 

objetivo traçado, identificando as condições mínimas necessárias para que a meta seja 

atingida. 

Dettmer (1997) vê a APR como uma rede de atividades de projetos que servem de 

gerenciamento para a execução e implementação das decisões vindas do grupo estratégico. 

Ela é estruturada através de objetivos intermediários (OI) e obstáculos (OBS). 

Os dois principais conceitos dentro da APR é o de obstáculos (OBS), que são as razões 

pelas quais não se consegue executar as injeções apresentadas e objetivos intermediários (OI), 

que são as soluções para os obstáculos apresentados, a fim de atingir o objetivo traçado na 

DDN, em que Cogan (2007) destaca para estruturação da ferramenta, observado na figura 10. 

Goldratt (1994) destaca que, para a formulação da APR é necessário a participação dos 

colaboradores envolvidos no sistema, principalmente para destacar os principais obstáculos 

referentes ao processo apresentado. 

Para estruturação da APR, primeiro é analisada a injeção apresentada pelo Diagrama 

de Dispersão de Nuvens realizado e nessa análise, destacar qual o obstáculo existente para a 

injeção relacionada. Após a descrição do obstáculo, será pensado e descrito um objetivo 

intermediário.  

Essa relação é feita de forma que o objetivo intermediário tem a função de romper 

com o obstáculo, para que a injeção consiga ser executada. Após isso, é analisado um 

obstáculo para o objetivo intermediário relacionado, a fim de traçar novos objetivos até que 

cesse os objetivos e os obstáculos a serem enfrentados. 
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Figura 10: Modelo de Árvore de Pré-Requisitos sobre gestão de projetos de pesquisas e atividades científicas 

Fonte: Adaptado de Alves et al. (2010) 

Na Figura 10, Alves et al. (2010) destaca a injeção “oportunidades serão oferecidas de 

acordo com o desempenho”, com o obstáculo “gerência sem conhecimento das atividades 

rotineiras”. Para esse obstáculo, foi estruturado o objetivo intermediário “o gerente deve ter 

conhecimento de todas as atividades para que possa cobrar melhor desempenho”. O obstáculo 

para esse objetivo traçado foi os “funcionários com vínculo familiar”, enquanto o novo 

objetivo intermediário para este novo obstáculo foi “bom senso: os benefícios devem estar de 

acordo com o desempenho ou deve haver mudanças na política de contratação”. 

Cogan (2007) ainda destaca que essa ferramenta prevê uma ponte entre a Árvore de 

Realidade Futura e a Árvore de Transição, pois a ARF apresenta os efeitos desejáveis do 

processo, enquanto a AT destaca quais ações para alcançar esses efeitos; essas ações serão 

delimitadas através do objetivo intermediário, que é definido na APR. 

2.3.5 Árvore de Transição 

 A Árvore de Transição segundo Cogan (2007) é uma árvore lógica que provem o 

progresso da ação ou mudança, desenhando passo a passo, até que seja atingida a melhoria. É, 

portanto uma ferramenta de acompanhamento da implementação do projeto no sistema. 
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Essa ferramenta combina as ações específicas com a realidade do sistema para 

produzir os novos efeitos esperados apresentados, superando os obstáculos traçados dentro 

das ferramentas anteriores. 

Com isso, é descrito gradualmente o que irá ocorrer na realidade, expondo claramente 

as ações necessárias para que o objetivo seja alcançado, segundo Lacerda et al. (2011), sendo 

seus pilares a verbalização da ação realizada, a motivação que fará com que a ação atinja seus 

objetivos e exposição das ações necessárias para alcançar os objetivos, como pode ser visto na 

figura 11. 

Segundo Goldratt (1994), a Árvore de Transição deve conter a lógica detalhada de 

como aplicar a sua injeção para, ao final, chegar ao objetivo desejado, sendo estruturada a 

partir dos objetivos intermediários traçados dentro da Árvore de Pré-Requisitos, visando a 

melhoria do processo através de ações. As execuções são necessárias para alcançar o objetivo 

intermediário traçado, a fim de mudar a realidade apresentada na Árvore de Realidade Atual e 

transformar, a partir das análises do objetivo geral e injeção do Diagrama de Dispersão de 

Nuvens, esse processo antigo com a uma nova realidade apresentada na Árvore de Realidade 

Futura. 

 
Figura 11: Modelo de Árvore de Transição sobre gestão de projetos de pesquisas e atividades científicas 

Fonte: Adaptado de Alves et al. (2010) 

A ação apresentada por Alves et al. (2010) ao objetivo intermediário “é preciso 

controlar limites para medis o desempenho” é “assumir o papel de liderança e buscar interagir 

com os funcionários e seus setores de modo que haja sinergia entre o grupo”. Para o outro 

objetivo intermediário “o funcionário estará preparado para que alcance o desempenho 

necessário”, foram definidas duas ações: “funcionário instruído de forma a simplificar e 
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melhorar o conhecimento das suas atividades” e “aptidões compatíveis para cada cargo em 

cada setor”. 

Goldratt (1994) ainda afirma que as ações devem, após de serem definidas, listadas de 

forma cronológica, para que facilite a execução junto aos responsáveis do sistema estudado, 

pois a ordem em que são apresentadas na AT é apenas de acordo com as relações dos 

objetivos intermediários, não é necessariamente a ordem em que a ação deve ser executada. 

Com ações definidas um método de estruturação dos planos de ação é através a 

utilização do 5W1H que, Marshall Junior et al. (2012) define como uma ferramenta utilizada 

para criação de planos de ação e criação de indicadores para mensurar a melhoria aplicada. É 

considerada de fácil entendimento, por definir claramente responsáveis, responsabilidades, 

metas e objetivos a partir da sua estrutura. A sigla representa seis palavras em inglês – why 

(por que), what (o que), where (onde), when (quando), who (quem) e how (como). 
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3 METODOLOGIA 

3.1 Enquadramento metodológico da pesquisa 

 Para realização da pesquisa do projeto, existem quatros critérios principais dentro do 

tipo de pesquisa segundo Gerhardt e Silveira (2009): a natureza da pesquisa, a abordagem do 

problema, os procedimentos técnicos e o objetivo da pesquisa. 

 Esses critérios possuem subdivisões, de forma que a natureza da pesquisa varia entre 

aplicada ou básica; a abordagem pode ser qualitativa, quantitativa ou mista; o objetivo divide-

se entre descritivo, explicativo ou exploratório; e quanto aos procedimentos, bibliográfico, 

documental, estudo de caso, estudo de campo, experimental, levantamento, pesquisa-ação, 

pesquisa ex-post-facto ou pesquisa participante, como pode ser visto no Quadro 2. 

Quadro 2 – Metodologias de pesquisa 

Natureza da pesquisa 
Abordagem do 

problema 

Objetivo da 

pesquisa 

Procedimentos 

técnicos 

Aplicada Qualitativa Descritiva Bibliográfico 

Básica Quantitativa Explicativa Documental 

 
Mista Exploratória Estudo de caso 

   Estudo de campo 

   
Experimental 

   
Levantamento 

   
Pesquisa-ação 

   
Pesquisa ex-post-facto 

   
Pesquisa participante 

Fonte: Adaptado de Henrique (2014) 

 Como o projeto foi realizado dentro da emergência de uma clínica particular, a 

natureza da pesquisa definida foi aplicada, que, de acordo com Gerhardt e Silveira (2009) está 

relacionada com a aplicação prática, com objetivo de gerar conhecimentos, envolvendo 

verdades e interesses locais. 

 A abordagem de pesquisa utilizada foi a qualitativa, que tem por objetivo ser mais 

aberta, com entrevistas e perguntas abertas para facilitar a compreensão e entendimentos das 

pessoas envolvidas no processo, podendo envolver uma análise do conteúdo coletado ou uma 

análise lexical - feita a partir de palavras-chave coletadas (FREITAS e MOSCAROLA; 2002). 

 A pesquisa exploratória, segundo Oliveira (2011) tem por objetivo desenvolver, 

esclarecer e modificar conceitos e ideias, seu planejamento é feito para proporcionar uma 

visão geral, mais aproximado a determinado fato. Também costuma envolver uma abordagem 
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qualitativa, e utiliza métodos como levantamento de experiências e observação informal do 

processo.  

Os procedimentos técnicos correspondem ao método de regras ou processos que são 

utilizados para a prática de coleta de dados. Para o projeto, foram utilizados dois principais: a 

pesquisa bibliográfica e o estudo de campo. Um trabalho científico deve conter o 

embasamento na pesquisa bibliográfica, que envolve as contribuições científicas realizadas 

para estudo de determinado assunto, segundo Oliveira (2011). É uma forma de fazer um 

levantamento sobre os aspectos diretos e indiretos ligados à temática relacionada. 

 O estudo de campo, segundo Berto e Nakano (2000), é um método de pesquisa com 

enfoque em análise qualitativa, que tem por objetivo analisar dados de campo a partir de uma 

pesquisa a ser realizada, de forma que não há uma estruturação formal do método de pesquisa, 

ela vai de acordo com a estruturação determinada pelo pesquisador. Com isso, os 

procedimentos técnicos que foram utilizados neste trabalho foram o estudo de campo junto à 

pesquisa bibliográfica, para que as decisões fossem tomadas com maior precisão diante da 

realidade dos colaboradores da clínica e com os estudos já realizados sobre o tema proposto. 

 A partir dessas análises, define-se a natureza da pesquisa como aplicada, a abordagem 

do problema como qualitativa, o objetivo da pesquisa exploratório e os procedimentos 

técnicos como bibliográfico e estudo de campo, para desenvolvimento deste projeto.  

3.2 Método de estruturação do projeto 

O projeto tem o objetivo de ser executado a partir estrutura apresentada a seguir, de 

acordo com a figura 12: 
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Figura 12: Fluxograma das etapas de metodologia 

Autor: O autor (2017) 

3.2.1 Contextualização da emergência 

 O primeiro passo é tomar o contexto da emergência, de forma que seja estudado o 

histórico do local e seja realizado o levantamento da quantidade de funcionários responsáveis 

pelo local estudado – desde a recepção até o atendimento final – a fim de mensurar o número 

de pessoas envolvidas no processo. É importante mensurar a quantidade de pessoas que 

utilizam do serviço, os horários de funcionamento da emergência, o contexto em que a clínica 

se enquadra, a partir da análise do responsável pela área estudada.  

 Também é válido, nesta etapa, compreender o leiaute da emergência, para saber qual 

espaço para uso desse atendimento da clínica, delimitando quais as salas são utilizadas na 

emergência e como elas são divididas, além de mensurar se existem equipamentos exclusivos 

para emergência, a fim de atender pacientes mais graves. Deve ser contextualizado também 

como funcionam os plantões da emergência, tendo em vista que o funcionamento é de 24 

horas por dia e que a análise do processo feito tenha abrangência a todos os responsáveis pelo 

atendimento, independente do horário. 

 Essa análise foi feita a partir de uma entrevista semi estruturada com o diretor geral da 

clínica, responsável pela área estudada junto a parte administrativa, a fim de levantar os dados 
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apresentados, realizado também com a presença da administradora da clínica e teve por tempo 

de duração duas horas, para esclarecimento dos pontos apresentados.  

3.2.2 Mapeamento dos processos atuais 

 Para esse segundo passo foram realizadas entrevistas semi estruturadas durante sete 

dias com os principais colaboradores responsáveis pelas áreas dos processos relacionados ao 

local estudado, a fim de entender o processo de trabalho de cada envolvido e qual a 

importância dele para o atendimento emergencial, de acordo com a necessidade do 

pesquisador.  

Definindo responsáveis pelas etapas dos processos, foram entrevistadas uma 

recepcionista e a coordenadora da área de recepção, para entender como funciona o processo 

de chegada dos pacientes; a técnica de enfermagem responsável pela triagem e a 

coordenadora de enfermagem, para entendimento de como funciona a triagem e quais os 

passos são realizados nesta etapa. Para o atendimento médico, foram entrevistados o 

coordenador da área e um médico, a fim de contextualizar o atendimento em si, entender 

como funciona e quais os principais encaminhamentos que podem ser feitos pelo médico 

durante o atendimento, as formas de atendimento e, caso seja necessário, o retorno do 

paciente para observação do médico plantonista responsável, levando aproximadamente uma 

hora por entrevista realizada. Além disso, foi entrevistada a administradora da clínica para 

entender a demanda administrativa da clínica dentro do sistema estudado e a importância dele. 

 O mapeamento foi feito a partir com os dados coletados durante as seis entrevistas 

além de observações feitas durante a visita ao local estudado. Foi feito o acompanhamento de 

uma recepcionista e a técnica de enfermagem realizando suas atividades junto ao paciente, 

para validar os dados relatados durante a entrevista. 

 O método utilizado foi o ARIS, pois o método facilita a visualização da cadeia de 

valor agregado (VAC). Dessa forma, o macroprocesso delimitado foi descrito a partir do VAC 

e detalhado por meio de diagramas de EPC’s relacionados a cada processo e a cada saída 

existente, tendo em vista que poderá existir mais de uma saída a partir da análise médica, 

destacando o fluxo de atividades, eventos e responsabilidades – internas e externas – de cada 

processo. Neste momento, foram identificados, também, os efeitos indesejáveis relacionados a 

cada etapa do processo. 



42 

 

 A ferramenta utilizada para o mapeamento de processos foi o ARPO, pois o software 

possui uma versão livre e tem abrangência ao método definido, facilitando a abordagem, a 

visualização e o entendimento de cada etapa do processo. 

3.2.3 Validação dos processos atuais 

 A validação dos processos atuais foi feita a partir da apresentação do mapeamento a 

cada colaborador da área, fazendo com que, a partir da coleta de dados, o colaborador 

responsável pela área valide o processo mapeado, verificando cada processo e atividade a qual 

está envolvido. Também foi reapresentado, durante uma reunião com a administradora da 

clínica e as coordenadoras da recepção e enfermagem, para que passasse por todas as etapas e 

elas validassem cada processo relacionado no mapeamento feito. 

 É importante que todos os colaboradores que participaram das entrevistas tenham 

participação nessa validação, mas que esse processo também seja visto por outros, a fim de 

alinhar os processos do local estudado a todos os colaboradores responsáveis pelo 

atendimento emergencial. 

3.2.4 Identificação dos Efeitos Indesejáveis (EI’s) 

 Neste passo, foram analisados, junto às coordenadoras de enfermagem e recepção e a 

administradora da clínica em uma reunião com este objetivo, todos os processos para 

correlacionar Efeitos Indesejáveis que podem ocorrer durante cada etapa identificada. Esse 

passo é o primeiro passo para a construção da Árvore de Realidade Atual, que tem por 

objetivo contribuir para a identificação das causas raiz dentro da clínica estudada. 

 Além disso, foram feitas observações durante o processo, a fim de entender o 

funcionamento prático e visualizar o processo, tendo em vista que essa observação in loco 

tende a auxiliar no mapeamento que foi realizado e a visualizar oportunidades de melhoria 

que podem surgir durante o processo. 

Essas observações foram feitas com objetivo de coletar os dados e validar as 

observações feitas pelos colaboradores, fazendo com que o mapeamento realizado 

corresponda à realidade do campo estudado. Foram realizadas em períodos aleatórios e nas 

equipes de execução do processo, para verificar se há padronização do processo executado. 



43 

 

3.2.5 Estruturação da Árvore de Realidade Atual 

Para a execução desse passo, foi estruturada a Árvore de Realidade Atual com objetivo 

de relacionar os efeitos indesejáveis identificados nos processos responsáveis inter-

relacionando-os e, assim, encontrar os problemas cerne da situação atual dos processos da 

clínica. 

A ferramenta foi estruturada de acordo com a descrição feita anteriormente, sendo 

realizada em cinco reuniões, com a administradora da clínica e as coordenadoras da recepção 

e enfermagem, relacionando os efeitos principais com novos efeitos indesejáveis observados 

no processo e, a partir deles, ir analisando as possíveis causas e criando a relação entre eles, 

através do método “se causa, então efeito”, a fim de chegar nas causas raiz e poder estruturar 

a árvore e a relação entre todos os efeitos indesejáveis apresentados. Após isso, foram 

definidos quais EI’s foram priorizados a partir das relações causa e efeito e a proporção acima 

de setenta por cento, apresentada anteriormente na equação. 

A ARA foi estruturada através da ferramenta LucidChart, que é um software gratuito 

online de estruturação de fluxogramas e diagramas de solução com acesso na internet e como 

possui várias maneiras de utilizar suas ferramentas, atendeu assim a necessidade do 

pesquisador junto às ferramentas do pensamento sistêmico da Teoria das Restrições. 

3.2.6 Estruturação do Diagrama de Dispersão de Nuvens e das injeções 

Após a validação da ARA com as coordenadoras da recepção e enfermagem e a 

administradora da clínica e com a definição dos problemas cerne a serem tratados em uma 

reunião com este objetivo, foi traçado o objetivo principal vindo do problema cerne 

relacionado junto com os coordenadores presentes e a administradora da clínica, analisando as 

necessidades, pré-requisitos e os pressupostos, para a em seguida, estruturar o Diagrama. 

Depois, em outra reunião, foi reavaliado o DDN estruturado para definição da injeção que 

permite atingir o objetivo e suprimir o problema cerne identificados, para cada item 

priorizado. 

  3.2.7 Estruturação da Árvore da Realidade Futura 

 Após as injeções definidas anteriormente, a ARF foi estruturada junto às 

coordenadoras de recepção e enfermagem e a administradora do local em duas reuniões para 
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validar se os sintomas apresentados na ARA foram eliminados. Foram traçados efeitos 

desejáveis esperados, que foram definidos na primeira reunião da ARF a partir da aplicação 

da injeção tratada, relacionando, através dos efeitos desejáveis a injeção ao objetivo definido 

do DDN estudado. 

 Além disso, foram analisados na segunda reunião quais os efeitos indesejáveis que 

podem aparecer dessa aplicação e, com isso, tratá-los e validar a injeção criada, totalizando 

duas reuniões de apresentação e esclarecimento da ferramenta. 

3.2.8 Estruturação da Árvore de Pré-Requisitos 

Neste passo foram definidas, de acordo com as injeções dos objetivos priorizados, os 

objetivos intermediários e os obstáculos que eles podem apresentar, para que dessa forma, se 

consiga alinhar a mudança que se espera causar com a aplicabilidade, junto à realidade da 

clínica, sendo definidos em duas reuniões, com a administradora local da clínica e as 

coordenadoras da recepção e enfermagem. 

Dessa forma, foi necessário que os colaboradores da clínica participassem junto a esse 

processo, principalmente para destacar os obstáculos que possam incorrer junto à realidade da 

clínica e do fluxo do sistema. Esse passo é o alinhamento da Árvore de Realidade Futura junto 

com a Árvore de Transição. 

3.2.9 Estruturação da Árvore de Transição 

Este é o último passo dentro do pensamento sistêmico aplicado na área de emergência 

no qual foi feito o alinhamento da realidade da clínica junto com as melhorias propostas 

dentro do processo, fazendo com que sejam alinhados os efeitos desejáveis junto à realidade 

do ambiente e minimizando os obstáculos dentro do processo, sendo realizado em três 

reuniões, junto a administradora da clínica e as coordenadoras da recepção e enfermagem. 

Após isso, foram estruturadas as ações de maneira cronológica, a fim de esclarecer a ordem de 

execução delas junto à clínica. 

3.2.10 Plano para implementação das ações propostas 

 Para este passo foram estruturados, a partir das ações definidas na Árvore de 

Transição, quadros com a metodologia 5W1H para cada ação apresentadas de acordo com a 
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ordem definida anteriormente, a fim de encaminhar a execução das melhorias propostas 

dentro da clínica. 
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4 ESTUDO DE CAMPO 

Neste capítulo, serão apresentados dados para caracterização da empresa estudada. Em 

seguida, serão apresentados os modelos de processos mapeados do atendimento do pronto 

socorro, destacando os efeitos indesejáveis identificados durante as entrevistas de 

levantamento. Por fim, será apresentada a aplicação das ferramentas do pensamento sistêmico 

da TOC, desde a Árvore da Realidade Atual até a Árvore de Transição, que sintetiza as 

melhorias para o Pronto Socorro estudado, com a estruturação das propostas de melhoria em 

um 5W1H. 

4.1 A empresa 

 A empresa estudada é uma clínica particular localizada na região Norte Fluminense do 

estado do Rio de Janeiro, na cidade de Rio das Ostras, situada em um bairro residencial 

próximo ao centro da cidade. 

 Em funcionamento desde mil novecentos e noventa e dois, a clínica possui cerca de 

oitenta e oito funcionários que estão divididos nas duas unidades. Tem como serviços o 

pronto atendimento – que é a área de estudo deste projeto –, atendimento ambulatorial, 

clínicas médicas e Centro de Tratamento Intensivo, além de serviços de exames clínicos 

variados, para dar suporte as áreas de atendimento apresentadas. 

O pronto socorro existe há vinte e cinco anos. O espaço definido para o atendimento 

emergencial conta com seis consultórios de atendimento, uma unidade de trauma e uma de 

medicação, além de profissionais de atendimento dos pacientes e profissionais da área da 

saúde responsáveis pela análise, diagnóstico e tratamento das patologias apresentadas. 

4.1.1 Pronto Atendimento 

 O setor estudado da empresa é o pronto atendimento, que é o primeiro setor da clínica 

na sua sede, com atendimento vinte e quatro horas e todos os dias da semana, com leiaute 

apresentado na figura 13. 
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Figura 13: Área de pronto atendimento da clínica estudada 

Fonte: O autor (2017) 

 A área um é o local em que é realizado a triagem do paciente, junto com a técnica de 

enfermagem; a recepção é o ponto dois, próxima a triagem. Entre a recepção e o corredor dos 

consultórios ficam os lugares de espera dos pacientes. O ponto três representa o corredor em 

que estão os consultórios de atendimento; a sala de trauma é o quarto ponto destacado, pois é 

o local onde o paciente em estado grave é levado; o ponto cinco é a ala da medicação e o 

ponto seis é o corredor que leva o paciente às outras áreas de atendimento da clínica. 

4.1.2 População de trabalho  

Para mapeamento do processo e estruturação das ferramentas do pensamento sistêmico 

da teoria das restrições, foram feitas reuniões semanais com os coordenadores das áreas 

envolvidas junto com a administradora da clínica, para que as ferramentas fossem aplicadas 

de acordo com a realidade enfrentada por cada um dentro da sua área. As áreas envolvidas 

foram recepção, enfermagem e médica. 

O setor possui cerca de oito pessoas trabalhando durante a semana no horário de sete 

horas da manhã às dezenove horas, no horário noturno e nos finais de semana cerca de cinco a 

seis pessoas dependendo da demanda, que é menor do que no horário comercial. No quadro 3, 

pode-se observar como é dividido o quadro de funcionários de acordo com a função de cada 
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colaborador nos períodos delimitados acima, para que fique clara a quantidade de 

funcionários e os cargos que variam durante esses períodos. 

Quadro 3 – Quadro de funcionários por período de trabalho 

Fonte: O autor (2017) 

Os colaboradores trabalham com plantões de doze horas de trabalho por trinta e seis 

horas de descanso ou vinte e quatro horas de trabalho por setenta e duas horas de descanso, 

sendo definido pelo coordenador responsável pela área. O atendimento é dividido por três 

coordenações: coordenação da recepção, coordenação da enfermagem e coordenação médica, 

que atuam no setor para acompanhamento dos profissionais de cada área delimitada.  

Quadro 4 – Nível de escolaridade dos colaboradores 

Nível de escolaridade 

Cargo do funcionário Grau de escolaridade 

Técnico de 

Enfermagem 
Ensino técnico completo 

Enfermeiro Ensino superior completo 

Recepcionista Ensino médio completo 

Auxiliar de 

recepcionista 
Ensino médio completo 

Médico Ensino superior completo 

Fonte: O autor (2017) 

O nível de escolaridade é equivalente à função exercida pelo funcionário, além da 

escolaridade definida através do cargo ocupado, apresentado no quadro 4. 

Quadro de funcionários 

Coordenação Cargo do funcionário Período comercial Período noturno 

Enfermagem 
Técnico de Enfermagem 3 2 

Enfermeiro 1 1 

Recepção Recepcionista 1 1 

 
Auxiliar de recepcionista 1 0 

Medicina Médico 2 1 
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4.1.3 Demanda de pacientes no pronto atendimento 

O pronto atendimento tem demanda variada durante os dias da semana e durante as 

horas do dia, apresentando determinados momentos de pico. Estima-se o atendimento a cento 

e cinquenta pessoas por dia durante a semana, com demanda menor durante os finais de 

semana, com estimativa de noventa pessoas. Há uma variação em períodos sazonais, como o 

verão, em que há mais pessoas na cidade e o inverno, em que há um pico de pacientes por 

causa da mudança climática na região. 

Para definir a priorização e urgência do atendimento, é feita a classificação de risco. 

Esse processo é baseado em um quadro apresentado pelo Ministério da Saúde, que tem por 

objetivo evitar tempo de fluxo alto aos pacientes mais graves, que precisam de tratamento 

imediato e, caso não aconteça, podem ocorrer riscos à saúde do indivíduo, apresentados no 

quadro 5. 

Quadro 5– Classificação de Risco 

Classificação (Cor) Intervenção médica 
Tempo para 

intervenção 
Prioridades 

Vermelho 
Emergência - Intervenção 

médica Imediada 
0 minutos Tratamento médico imediato 

Laranja Intervenção muito urgente Até 10 minutos Tratamento médico imediato 

Amarelo Avaliação médica urgente Até 60 minutos 
Aguardar atendimento médico 

prioritário 

Verde 
Avaliação médica de semi-

urgência 
Até 120 minutos 

Aguardar consulta com 

prioridade em relação a 

classificação azul 

Azul 
Avaliação médica sem 

urgência 
Até 240 minutos 

Atendimento por ordem de 

chegada 

Fonte: Ministério da Saúde (2002) 

Dos pacientes atendidos, estima-se que 90% dos casos atendidos em um dia possui a 

classificação de risco com grau de risco menor por ser sem urgência, delimitada pela cor azul, 

sendo os casos de atendimento mais comuns à realidade da clínica; ainda estima-se que 5% 

dos casos atendidos possuem classificação verde, definida como semi-urgências e os outros 

5% restantes apresentam as classificações que necessitam de maior atenção, sendo elas 
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laranja, amarela e vermelha, que são para os casos mais urgentes, com tempos de 

atendimentos e tipos de priorização de acordo com o quadro 5. 

A proporção de atendimento particular e conveniado também varia, com cerca de 8% 

de pessoas atendidas em consultas particulares e 92% com convênio a algum plano de saúde, 

seja participativo ou não. 

4.2 Primeiro passo do pensamento sistêmico da Teoria das Restrições: O que mudar? 

 Dentro do primeiro passo do processo pensamento sistêmico da Teoria das Restrições, 

são utilizadas ferramentas para responder a primeira pergunta: “O que mudar?”. Para isso foi 

feito o mapeamento da situação atual, para que se conheça como funciona a clínica e, depois 

utilizar a Árvore de Realidade Atual para definir os principais problemas encontrados no 

sistema. 

4.2.1 Mapeamento da Situação Atual 

 A modelagem de processo tem o macroprocesso de atendimento aos pacientes 

apresentado na Figura 14. 

 

Figura 14: Processos do pronto atendimento da clínica 

Fonte: O autor (2017) 

 

O macroprocesso da Figura 14 representa as principais etapas dentro do pronto 

atendimento realizado pela clínica, desde a entrada do paciente em que ele é atendido pela 

recepção, passa pela triagem, recebe atendimento médico e, a partir do laudo clínico do 

médico, o paciente é encaminhado para uma das outras áreas caso seja necessário, se não 

liberado com alta. 
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Delimitado o macroprocesso acima, o escopo do projeto prevê o detalhamento e 

análise dos processos da recepção, triagem e consulta médica, feitos através da cadeia de 

valor conforme apresentado na Figura 15. Os demais encaminhamentos não estão 

apresentados no escopo do projeto. 

 

Figura 15: Cadeia de valor (VAC) do pronto atendimento da clínica 

Fonte: O autor (2017) 

Conforme demonstrado na Figura 15, a primeira etapa é recepção do paciente, que tem 

como ações atender o cliente, cadastrar no sistema e realizar pagamento; em seguida, é feita a 

triagem, em que é aferido o paciente e feita a classificação de riscos, para, posteriormente ser 

realizado o atendimento médico, com análise da triagem e a análise médica ao paciente a fim 

de dar segmento à outras áreas ou finalizar o processo apresentado. 

Delimitado os VAC’s de cada área, o macroprocesso será dividido de acordo com os 

EPC’s apresentados de cada cadeia de valor. Junto ao mapeamento foram alocados os efeitos 

indesejáveis, que serão discutidos na seção subsequente deste capítulo. 

  O processo de atendimento ao cliente inicia-se ao paciente chegar à clínica, em que 

costuma ir à recepção para se informar sobre o serviço que deseja utilizar da mesma. Caso 
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seja o pronto atendimento, a recepcionista solicita sua documentação e se tiver plano de 

saúde, a carteirinha do plano e pede para que o paciente aguarde ser chamado. Caso seja outra 

área, o paciente é direcionado e o atendimento é finalizado a este público. A recepcionista é 

responsável por observar o estado do paciente em sua chegada que se for grave, é 

encaminhado para sala de trauma onde começa o atendimento através da triagem, como 

demonstrado na Figura 16.  
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Figura 16: Cadeia de Evento e Processo (EPC) do atendimento ao cliente 

Fonte: O autor (2017) 

No cadastro de dados, enquanto o paciente aguarda a solicitação da recepcionista, é 

realizado o processo demonstrado no início da Figura 17, em que ela é responsável por 

solicitar a autorização do atendimento do paciente junto ao plano de saúde a partir da ordem 

de chegada dos pacientes.  

Essa solicitação é feita através do sistema do plano na Internet, ou, caso tenha algum 

problema, pelo telefone, podendo ter como resultado a aprovação ou não. Caso seja 

atendimento particular, o paciente apenas espera sua vez de atendimento para o passo 

seguinte, em que é chamado para cadastrar seus dados pessoais no banco de dados da clínica. 

Após isso, são devolvidos os documentos solicitados e segue para o pagamento da consulta. 
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Figura 17: Cadeia de Evento e Processo (EPC) do cadastro dos dados 

Fonte: O autor (2017) 

 O processo pagamento de consulta começa após os dados preenchidos e há duas 

opções: caso seja particular, é feito o pagamento daquela consulta na hora e segue o processo. 

Vale ressaltar que, caso o atendimento seja particular e o médico necessite de algum exame 

ou atendimento dentro da clínica, o mesmo só será feito após o pagamento do serviço 

utilizado. No caso do atendimento de convênios, o pedido de aprovação foi feito, então é 

informado ao cliente se o mesmo foi aprovado ou não. Caso tenha sido, o cliente assina a guia 

de convênio e segue para a espera do atendimento médico; caso não tenha sido, o paciente 

assina um termo de responsabilidade e compromisso, e continua no atendimento.  

Isso é feito porque a clínica não pode negar pronto atendimento a nenhum paciente 

que esteja precisando de atendimento e, mesmo com plano não autorizado, o paciente é 

atendido e, caso não consiga ser autorizado posteriormente, o paciente deve retornar para 

pagamento da consulta, podendo ser no mesmo dia ou não. Após os passos anteriores, o 

paciente é indicado para que aguarde a solicitação do técnico de enfermagem para o início da 

triagem, destacado na Figura 18. 
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Figura 18: Cadeia de Evento e Processo (EPC) do pagamento de consulta 

Fonte: O autor (2017) 
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A classificação de risco é o primeiro contato de atendimento ao paciente voltado ao 

seu estado de integridade física, de forma que a partir dele serão coletados os dados para a 

definição de qual o estado o paciente se encontra, sendo grave ou não. 

A aferição do paciente começa com a chamada do paciente, feita de acordo com a 

ordem da ficha, em que o paciente se direciona a área de triagem para a aferição. O primeiro 

passo da técnica de enfermagem é perguntar ao paciente qual o motivo da sua chegada ao 

pronto atendimento, para que seja anotado em sua ficha e o médico tenha conhecimento de 

qual sintoma inicial do paciente, como demonstrado na Figura 19. 

Em seguida são feitas perguntas ao paciente para que tenha um breve histórico do 

paciente junto ao médico, questionando se ele é alérgico algum medicamento, depois se é 

hipertenso, é diabético, faz uso de alguma medicação. Depois é colocado o termômetro no 

paciente para aferir sua temperatura e iniciar a aferição da pressão, que são realizados 

paralelamente. Após o término, são anotados os valores medidos para conhecimento do 

médico. 
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Figura 19: Cadeia de Evento e Processo (EPC) da aferição do paciente 

Fonte: O autor (2017) 

O processo de classificação de risco tem início a partir dos dados anotados. Essa 

classificação é feita a partir do quadro 5. A classificação de risco ocorre, na clínica, a partir da 

chegada do paciente no pronto atendimento, pois se for observado um estado grave do 

paciente ao entrar na clínica, ele segue diretamente para a sala de trauma e a classificação de 

risco é feita nesta sala, seguindo a cadeia apresentada na Figura 20, com os dados coletados 

na Figura 19.  

Com os dados coletados e do estado apresentado analisado, é feita a priorização pelo 

técnico de enfermagem responsável, a partir da cor relacionada ao estado do paciente e do 

conhecimento técnico, relacionando a classificação de risco do paciente. Em seguida o 

paciente é liberado para aguardar o atendimento feito, seja sentado ou no corredor dos 

consultórios, enquanto a técnica de enfermagem leva a ficha do paciente e posiciona de 

acordo com a classificação realizada junto aos pacientes que estão aguardando para ser 

atendidos. 
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Figura 20: Cadeia de Evento e Processo (EPC) da classificação de risco 

Fonte: O autor (2017) 
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Após a espera para ser consultado, que varia de acordo com a classificação de risco 

feita, inicia-se a análise da triagem, quando o paciente é chamado ao consultório médico 

como visto na Figura 21 e o médico é responsável por analisar o estado paciente de acordo 

com o que está descrito na ficha e fazer análises necessárias no mesmo. 

A análise é feita para que o médico verificar se o sintoma apresentado condiz com as 

aferições feitas, para que ele possa analisar se o sintoma do paciente é o que vai ser tratado ou 

se ele é causa de algo mais grave, o que pode agravar o estado de saúde do paciente. 
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Figura 21: Cadeia de Evento e Processo (EPC) da análise de triagem 

Fonte: O autor (2017) 

Na análise clínica o médico avalia, de acordo com o estado do paciente anotado e as 

suas observações, se pode passar medicação para casa ou encaminhar para ações 

complementares dentro da clínica, que incluem as outras áreas existentes na clínica, sendo 

elas: Centro de Tratamento Intensivo, atendimento ambulatorial, clínica médica ou exames 

clínicos, podendo encaminhar para uma ou mais áreas listadas, representado na Figura 22. 
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Figura 22: Cadeia de Evento e Processo (EPC) da análise clínica 

Fonte: O autor (2017) 

O processo de retorno do paciente destacado na Figura 23 corresponde a análise 

médica as solicitações feitas e o estado do paciente, para ver se houve melhora no quadro 

apresentado ou não. Caso tenha, o médico pode passar alguma medicação para casa e liberar o 

paciente; caso haja necessidade de observação por mais tempo, o médico solicita outras 

análises e, em casos mais graves, pede a internação do paciente para maior tempo de 

observação e tratamento do paciente. 
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Figura 23: Cadeia de Evento e Processo (EPC) do retorno do paciente 

Fonte: O autor (2017) 

4.2.2 Árvore da Realidade Atual  

 Para estruturação da Árvore de Realidade atual (ARA), o primeiro passo é a definição 

de Efeitos Indesejáveis (EI’s) para identificar os problemas que realmente existem no 

processo. Para isso, foi analisado o processo mapeado junto às coordenadores das áreas de 
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enfermagem e recepção e a administradora da clínica, para relacionar aos EPC’s apresentados 

aos efeitos indesejáveis durante o processo, que foram relatados durante as entrevistas do 

mapeamento de processos. 

 Analisando o mapeamento de processos, foi percebido no fluxo do acolhimento ao 

cliente que a recepção do pronto atendimento recebe pacientes de outras áreas, pois ela se 

encontra próximo à entrada principal da clínica. Com isso, todas as pessoas que chegam se 

dirigem para lá para pedir qualquer tipo de informação, o que pode atrapalhar o andamento do 

fluxo do processo realizado pela recepcionista. Então o primeiro efeito indesejável 

identificado foi descrito como “E1 – A recepção do pronto atendimento atende pacientes de 

outras áreas”. 

 Durante a solicitação de autorização do plano de saúde, realizada na etapa de cadastro 

de dados, um risco no processo é o plano de saúde não autorizar a consulta, mas mesmo assim 

o cliente é atendido. Porém existe o risco do cliente não pagar a consulta realizada, pois é 

esperado cerca de dois a três dias enquanto a clínica tenta a aprovação da consulta e, mesmo 

com o termo assinado, o cliente pode não voltar para pagar a consulta, deixando a clínica com 

esse caixa negativo dentro do mês, então o segundo efeito indesejável identificado foi descrito 

como “EI 2 – O plano não autorizar a consulta”. 

 Foi observado que após a devolução da documentação do paciente realizada na etapa 

de cadastro de dados, há uma falha no controle de quem é o paciente atendido, pois a partir do 

momento em que termina o cadastro e o paciente é chamado para ser realizada a triagem, não 

existe nenhuma garantia de que o paciente atendido é o paciente que fez o cadastro e assinou a 

documentação exigida pelo plano, pois não há controle. Como o paciente é chamado pelo 

nome e não há documentação, qualquer pessoa pode se apresentar a partir do momento que 

for chamado. O mesmo acontece quando o paciente é chamado pelo médico para ir ao 

consultório. Esse é um ponto de recorrência na clínica e de muito risco, pois caso ocorra 

qualquer intercorrência com o paciente tratado, a clínica também se torna responsável por ele, 

o que pode acarretar problemas jurídicos tanto para a clínica com o plano de saúde e com o 

próprio paciente que foi atendido. Então o terceiro efeito indesejável identificado foi descrito 

como “EI 3 – Há falha de controle de identificação do paciente em atendimento”. 

No processo de triagem há grande deslocamento da técnica de enfermagem para 

colocar à mesa do médico a ficha do paciente, o que faz com que ela pare o processo realizado 

por ela para ir e voltar ao consultório e posicionar a ficha de acordo com a classificação de 

risco. Como essa atividade é feita exclusivamente por ela, essa paralisação pode gerar um 
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acúmulo de pacientes para realizar a triagem, de acordo com a demanda apresentada na 

clínica, demorando o atendimento do paciente, descrevendo o efeito indesejável do processo 

como “EI 4 - Há grande deslocamento da técnica de enfermagem durante a triagem”. 

O quinto efeito indesejável foi destacado na etapa de classificação de risco, que é a 

incompreensão do paciente quanto ao tempo total de espera para atendimento, pois uma das 

maiores reclamações do paciente é com o tempo de atendimento, que varia de acordo com o 

estado do paciente como visto no quadro 5, fazendo com que muitas vezes, o paciente que 

está estável, tenha um tempo maior para ser atendido, mas é algo que pode acarretar 

insatisfação do paciente quanto à clínica, principalmente quando ele não tem acesso a essa 

informação, denominando assim como “EI 5 – Há incompreensão do paciente quanto ao 

tempo total de espera para atendimento”. 

O sexto efeito indesejável está relacionado ao processo de análise clínica, em que o 

médico precisa analisar o paciente a partir do estado dele, fazendo com que não haja tempo 

específico para o atendimento. Por mais que faça parte do processo, é um ponto importante 

que pode gerar filas no atendimento e insatisfação junto ao cliente que espera para ser 

atendido. Este efeito não está ligado exclusivamente a um ponto do processo, mas sim ao 

fluxo completo dele, que em alguns outros efeitos tratados, não existe um tempo determinado 

para tal atividade, sendo nomeado como “EI 6 – O tempo é indeterminado para atendimento 

médico”. 

O sétimo efeito indesejável está relacionado ao retorno do paciente dos serviços 

prestados das outras áreas em que é recorrente o fato do paciente ser encaminhado e não 

retornar ao atendimento, o que torna muito arriscado ao paciente por não ter sido liberado 

pelo médico e a própria clínica, que não tem nenhum respaldo sobre o paciente que foi 

embora sem essa liberação, descrevendo o EI como “EI 7 – O paciente não retorna das outras 

áreas de atendimento para verificação médica”. 

O oitavo e último efeito indesejável apresentado no processo é o cliente sair do pronto 

atendimento insatisfeito no atendimento, seja com algum problema acarretado na clínica ou 

com qualquer relacionamento aos efeitos indesejáveis apresentados acima, pois o paciente que 

sai insatisfeito tem maior risco de não voltar a utilizar o pronto atendimento ou as áreas de 

atendimento oferecidos pela clínica, nomeando como “EI 8 – Insatisfação dos pacientes com 

o tempo de espera”. 
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O próximo passo consiste separar os efeitos indesejáveis apresentados em grupos e 

procurar estabelecer relacionamento entre eles. Dessa forma, o grupo formado para ser 

analisado envolve os EI’s (5), (6) e (8), pois os três estão relacionados ao tempo do processo. 

A primeira observação feita dentro dessa relação é que os EI’s (5) e (6) são causas do 

EI (8). Como observado no quadro 5, existe um tempo para o cliente ser recebido na clínica, 

porém, ao perceber qualquer tipo de demora no atendimento, foi observado que o paciente faz 

reclamações, principalmente para a recepção, tornando essa percepção um efeito indesejável 

intermediário entre essa relação causa-efeito. Pode observar que pela ressalva de suficiência 

de causa, os EI’s (5) e (6) causam de forma mútua essa percepção, fazendo com que a relação 

da seguinte forma: se “há incompreensão do paciente quanto ao tempo total de espera para 

atendimento” e “o tempo é indeterminado para atendimento médico”, então “há percepção na 

demora no atendimento”. Se “há percepção na demora no atendimento”, então gera 

“insatisfação dos pacientes com o tempo de espera”, como observado na Figura 24. 

 

Figura 24: Primeira relação da ARA realizada pelo grupo de EI’s (5), (6) e (8) 

Fonte: O autor (2017) 

Com essa observação feita, pode perceber que o EI (5) acontece porque o tempo para 

de atendimento é determinado por essa classificação, se o paciente não a conhece, ele não 

sabe qual é o tempo para que ele aguardasse ser atendido, sendo o desconhecimento da sua 

classificação de risco e as faltas de informações do tempo de espera por classificação de risco. 

Com isso, se “o paciente não tem informações sobre os tempos de espera por classificação de 

risco”, então “há incompreensão do paciente quanto ao tempo total de espera para 

atendimento”, gerando esse novo EI. 
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Figura 25: Relação do novo EI a incompreensão do tempo de espera para atendimento 

Fonte: O autor (2017) 

A percepção na demora não vem exclusivamente desses dois efeitos indesejáveis 

listados. Essa percepção de demora também é gerada a partir do EI (1), pois ao atender outras 

pessoas, a recepcionista tem que interromper o processo de pronto atendimento para dar as 

informações necessárias ao cliente. Logo, se “a recepção do pronto atendimento atende 

pacientes de outras áreas”, então “há demora na espera pela recepção”. E essa demora torna-

se também, uma causa para essa percepção na demora do atendimento. Com isso, se “há 

demora na espera pela recepção”, então “há percepção na demora no atendimento”, destacado 

na Figura 26. 
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Figura 26: Relação entre percepção de demora no atendimento com EI 1 

Fonte: O autor (2017) 

A falta de informação do tempo de espera, o desconhecimento da classificação de 

risco e o atendimento da recepção a todos os serviços da clínica destacam no processo que 

existe um problema de informações dentro do início do processo de atendimento ao cliente, 

sendo assim se “há indisponibilidade de informações iniciais de atendimento pela clínica”, 

então “o paciente não tem informações sobre os tempos de espera por classificação de risco” e 

“a recepção do pronto atendimento atende pacientes de outras áreas”, destacado na Figura 27. 

Outro ponto que influencia na incompreensão do tempo de espera do paciente é o 

grande deslocamento da técnica de enfermagem responsável por realizar a triagem, processo 

que é feito exclusivamente por ela, fazendo com que o tempo que ela se desloca aumenta o 

tempo esperado pelo cliente. Dessa forma, se “há grande deslocamento da técnica de 

enfermagem durante a triagem”, então “há incompreensão do paciente quanto ao tempo total 

de espera para atendimento”. 

Esse deslocamento é causado por dois motivos: a ficha de atendimento não ser 

informatizada, gerando esse deslocamento ou má distribuição das áreas no espaço de 

atendimento. A partir do teste de suficiência de causa adicional, pode-se perceber que esses 

efeitos indesejáveis podem ocorrer de maneira independente. Logo, se “a ficha de 

atendimento não é informatizada” ou “há uma má distribuição das principais áreas do 

processo no espaço de atendimento”, então “há grande deslocamento da técnica de 

enfermagem durante a triagem”, como apresentado na Figura 27. 
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Figura 27: Relação entre EI’s sobre falta de informações no atendimento e o espaço de trabalho 

Fonte: O autor (2017) 

Um efeito dessa insatisfação do paciente com o tempo de espera é o abandono dele 

durante o fluxo do processo. Logo se há “insatisfação do paciente com o tempo de espera”, 

então “o paciente vai embora sem alta médica”.  

O fato de o paciente ir embora sem alta médica torna-se também efeito da falha de 

controle existente na clínica sobre o paciente, observado como o EI (3), sendo causas 

conjuntas para o efeito apresentado pela ressalva de suficiência de causa.  Sendo assim, se há 

“insatisfação do paciente com o tempo de espera” e “há falha no controle de identificação do 

paciente em atendimento”, então “o paciente vai embora sem alta médica”, apresentado na 

Figura 28. 
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Figura 28: EI’s relacionados ao abandono de consulta médica 

Fonte: O autor (2017) 

A existência dessa falha de controle de quem são os pacientes que estão sendo 

atendidos possui duas causas relacionadas ao processo. Uma delas é o espaço não ser 

exclusivo ao cliente que está naquele processo de emergência, da mesma forma que a clínica 

não possui uma análise periódica se o paciente continua no atendimento médico, para que haja 

esse controle do paciente, logo se “o espaço de atendimento não é exclusivo do paciente” ou 

“não há conferência periódica dos pacientes que foram embora”, então “há falha de controle 

de identificação do paciente em atendimento”. 

Essa conferência periódica tem como causa o paciente não retornar da análise de 

outros setores do hospital, efeito indesejável 7. Logo se “o paciente não retorna das outras 

áreas de atendimento para verificação médica”, então “não há conferência periódica dos 

pacientes que foram embora”. Porém, esse EI (7) pode acontecer pela falta de compreensão ao 

tempo de espera total ao atendimento, apresentado como EI (5), porque se o paciente não sabe 
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qual o tempo de espera que ele tem, ele pode simplesmente abandonar o processo e não 

retornar ao atendimento médico necessário. Dessa forma se “há incompreensão do paciente 

quanto ao tempo total de espera para atendimento”, então “o paciente não retorna das outras 

áreas de atendimento para verificação médica”, ressaltando a relação entre EI’s (5) e (7), 

apresentados na Figura 29. 

Observa-se que novamente surgiu a questão do espaço de atendimento e há uma 

relação direta de causa-efeito com a apresentada na Figura 27, pois por haver a má 

distribuição, o espaço de atendimento não se torna exclusivo a quem está sendo assistido pelo 

processo, então se “há uma má distribuição das principais áreas do processo no espaço de 

atendimento”, então “o espaço de atendimento não é exclusivo ao paciente”. 

 

Figura 29: Relações entre falha de controlo do paciente 

Fonte: O autor (2017) 

 Quando o paciente vai embora sem alta médica, o médico continua com a ficha de 

acompanhamento daquele cliente fica em aberto no consultório. Esta ficha médica não possui 

nenhum espaço destinado para preenchimento de abandono de consulta pelo paciente, fazendo 

com que o médico fique sem nenhum respaldo de que o paciente deixou a consulta sem o 

médico ter dado alta.  Com isso, se “a ficha de atendimento não prevê espaço para registrar o 
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paciente que abandonou a consulta” e “o paciente vai embora sem alta médica”, então “não há 

respaldo de alta”. 

  O fato da ficha não atender à necessidade de respaldo médico apresentado é porque 

isso não é previsto durante o processo, apesar de ser comum acontecer. Dessa forma, se “a 

ficha de atendimento não prevê espaço para registrar o paciente que abandonou a consulta”, 

então “a ficha de atendimento não corresponde à necessidade médica”, como apresentado na 

Figura 30.  

 Pode-se observar que faltam campos para algumas informações pertinentes na ficha de 

atendimento, principalmente para esse respaldo médico de abandono. Dessa forma, se “faltam 

campos de preenchimento de informações necessárias no atendimento”, então “a ficha de 

atendimento não prevê espaço para registrar o paciente que abandonou a consulta”. 

 

Figura 30: EI’s relacionados à ficha médica abandono da consulta pelo paciente 

Fonte: O autor (2017) 

Os efeitos indesejáveis de indisponibilidade de informações iniciais e espaço não 

existente para respaldo médico de abandono tornam-se juntos, efeito um problema de falta de 

informações dentro da clínica, gerando assim uma carência entre comunicação da clínica, 
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logo se “há indisponibilidade de informações iniciais de atendimento pela clínica” e “a ficha 

de atendimento não corresponde a necessidade médica”, então “as informações necessárias 

para o atendimento não estão disponíveis às pessoas envolvidas”, terminando a estruturação 

da Árvore de Realidade Atual, conforme demonstrado na Figura 31. 

 

Figura 31: Árvore da Realidade Atual 

Fonte: O autor (2017) 

Pode-se destacar na ARA da Figura 31 os problemas-cerne, sendo eles: “O tempo é 

indeterminado para o atendimento médico”, “não há informatização da ficha de atendimento 

durante a triagem”, “há uma má distribuição das principais áreas do processo no espaço de 
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atendimento” e “as informações necessárias para o atendimento não estão disponíveis às 

pessoas envolvidas”. 

 O EI (2) não foi considerado na ARA por não ter nenhum relacionamento com os EI’s 

apresentados e estruturados anteriormente, com isso, a partir da ressalva de causa adicional, 

ele não é representado na mesma. 

Pode-se observar que o principal efeito é a “há incompreensão do paciente quanto ao 

tempo de espera para atendimento” por ser efeito de três EI’s, além de ser causa de dois EI’s, 

tendo cinco relações de causa-efeito dentro desse efeito indesejável.  

Em seguida, será calculada a porcentagem de influência de cada causa raiz apresentada 

na ARA, para saber quais serão priorizadas. Abaixo serão apresentados os cálculos de cada 

um deles. 

CR 1: O tempo é indeterminado para o atendimento médico: 

      
 

  
       

CR 2: Não há informatização da ficha de atendimento durante a triagem: 

      
  

  
       

CR 3: Há uma má distribuição das principais áreas do processo no espaço de atendimento: 

 

       
  

  
       

CR 4: As informações necessárias para o atendimento não estão disponíveis às pessoas 

envolvidas: 

      
  

  
       

 Com isso, os problemas priorizados serão as causas-raiz (3) e (4), apresentando 

porcentagem igual ou acima de 70%, como foi apresentado por Dettmer (1998) para seleção 

das causas raiz que serão estudadas para buscar uma solução dentro do sistema estudado. 

 Essa análise de priorização apresentada leva em consideração as análises realizadas, 

não considerando as estratégias da clínica quanto às causas-raiz priorizadas. Com a análise do 

sistema, pode ser que outros problemas-cerne possam ser priorizados, mas foi seguido a 

lógica apresentada da ferramenta em questão. 
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4.3 Segundo passo do Pensamento Sistêmico da Teoria das Restrições: Para o que 

mudar? 

 Dentro do segundo passo do processo pensamento sistêmico da Teoria das Restrições, 

foram utilizadas ferramentas para responder a segunda pergunta: “Para o que mudar?”. Para 

isso foi utilizado o Diagrama de Dispersão de Nuvens, no qual foi definido o objetivo para 

cada causa-raiz apresentada e relacionou, a cada uma delas, suas necessidades, a fim de criar 

junto com as coordenadoras de recepção e enfermagem e a administradora da clínica, uma 

injeção para solução dos efeitos indesejáveis relacionado àquele problema cerne. 

Em seguida, foram analisados quais os efeitos desejáveis e indesejáveis surgirão a 

partir da relação entre o objetivo traçado e a injeção definida, a fim de validar se a injeção 

alcançou o objetivo e qual a relação entre eles e os efeitos indesejáveis na ARA, validando a 

mudança apresentada. Caso tenha algum efeito indesejável, é importante levar uma solução 

para ele, a fim de podar o novo EI destacado. 

4.3.1 Diagrama de Dispersão de Nuvens 

 Com a priorização dos problemas cerne apresentados, foram apresentadas as soluções 

para tratamento deles, a fim de resolver a causa raiz apresentada e com a criação de soluções 

inovadoras através das injeções, dispersar o conflito entre elas. 

 Neste passo, foram pensadas soluções para os dois problemas cerne apresentados: a 

carência de comunicação interna na clínica e o problema de má distribuição das principais 

áreas do processo analisado. Esse processo foi realizado junto com as coordenadoras da 

recepção e enfermagem e a administradora da clínica, para que todos consigam pensar em 

uma injeção juntos que seja viável a todos os setores envolvidos durante o fluxo do processo 

estudado neste projeto. 

 Primeiro foi analisado a causa raiz 3: “há uma má distribuição do espaço físico das 

principais áreas do processo no espaço de atendimento”, para construção de um objetivo 

central que minimize o impacto causado pelas áreas afetadas. 

 O objetivo proposto para o problema apresentado foi de melhorar a disposição do local 

de atendimento, pensado como uma solução para o problema apresentado, visando a melhoria 
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do espaço de acordo com as necessidades observadas no processo e destacadas nos efeitos 

indesejáveis da figura 32 que estão relacionadas à esse problema cerne. 

Uma das necessidades destacadas deste processo é a adequação da recepção e triagem, 

pois ambas ficam mais afastadas do consultório, necessitando, assim, um deslocamento maior 

dos funcionários quando precisam ter acesso a qualquer informação do consultório. Outra 

necessidade é tornar o ambiente de atendimento exclusivo ao pronto atendimento, porque com 

qualquer pessoa transitando no local, seja para se dirigir a outra área ou para ser atendido nos 

consultórios em consultas ambulatoriais, os colaboradores do local não conseguem ter 

controle de quem é o cliente em atendimento. Para isso é necessário minimizar o fluxo de 

pessoas que não fazem parte do processo do pronto atendimento, destacando a existência de 

um conflito entre elas porque os consultórios presentes na área também fazem atendimentos 

ambulatoriais, que são os feitos por médicos especialistas com consulta marcada. Isso 

acontece porque por mais que seja adequada a triagem, o espaço pode não se tornar exclusivo 

ao uso do pronto atendimento, não atingindo o objetivo traçado em sua amplitude, divergindo 

as necessidades apresentadas, como pode ser visto na Figura 32. 

 

Figura 32: Estruturação do DDN da causa raiz 03 

Fonte: O autor (2017) 
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Dessa forma, serão apresentadas as duas necessidades da DDN analisada: 

Para melhorar disposição do espaço de atendimento, deve-se adequar a recepção e 

triagem, por causa da distância dessas áreas com as outras de atendimento. Para cumprir isso, 

deve-se tornar o espaço exclusivo ao pronto atendimento, minimizando o deslocamento dos 

funcionários e melhorando o controle do paciente, que reforça essa relação. 

Para melhorar disposição do espaço de atendimento, deve-se delimitar área para 

atendimento ambulatório, por causa da falta de controle dos pacientes. Para cumprir isso, 

deve-se manter o aetendimento ambulatorial nos consultórios, para atender as necessidades da 

clínica em geral, que reforça essa relação. 

Em seguida, foi pensada junto com os colaboradores presentes no estudo uma 

abordagem de melhoria que envolva os problemas apresentados e a injeção definida foi a 

reformulação do espaço de atendimento, para que se consiga atingir as necessidades, pré-

requisitos e pressupostos para alcançar o objetivo listado, definindo o Diagrama de Dispersão 

de Nuvem da causa raiz de acordo com a Figura 33. 

 

Figura 33: Diagrama de Dispersão de Nuvens da causa raiz 03 apresentada 

Fonte: O autor (2017) 
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Analisando a causa raiz 4: “as informações necessárias para o atendimento não estão 

disponíveis às pessoas envolvidas”, foi utilizada a mesma lógica de construção de um objetivo 

central que visa minimizar o impacto causado pelas áreas afetadas. 

O objetivo proposto para o problema apresentado é padronizar o fluxo de informações 

durante atendimento ao cliente, definido como uma solução para o problema apresentado, 

visando a melhoria de comunicação entre as áreas e os clientes de acordo com as necessidades 

observadas no processo e destacadas nos efeitos indesejáveis da Figura 31 que estão 

relacionadas à essa causa raiz. 

A primeira necessidade apresentada está ligada à visão do paciente durante o processo, 

que espera um atendimento ágil e eficaz, necessitando de mais informações durante o 

atendimento realizado, principalmente sobre os tempos de espera para atendimento médico e 

o entendimento desse prazo apresentado. A outra está relacionada à visão da clínica, que 

precisa atender as melhorias de informação, tanto dos pacientes quantos dos funcionários, 

para se ter maior alinhamento entre as áreas e melhoria das informações solicitadas, do que é 

necessário para que o atendimento seja feito com qualidade e o cliente tenha um acolhimento 

eficaz. O conflito acontece, pois a clínica vê a necessidade de reter algumas informações do 

paciente com receio doabandono da consulta, além de ser informações técnicas, como a 

classificação de risco e o tempo de espera, demonstrado na estrutura do DDN na Figura 34. 

 

Figura 34: Estruturação do DDN da causa raiz 04 
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Fonte: O autor (2017) 

Dessa forma, serão apresentadas as duas necessidades da DDN analisada: 

Para padronizar o fluxo de informações durante atendimento ao cliente, é necessário 

ter um atendimento ágil e eficaz, a partir da visão do paciente. Para cumprir isso, deve-se 

repassar mais informações do processo ao cliente, melhorando o entendimento dos tempos de 

atendimento da clínica, que reforça essa relação. 

Para padronizar o fluxo de informações durante atendimento ao cliente, é necessário 

entender as melhorias de informação que envolvem as áreas do processo junto ao cliente, a 

partir da visão da clínica. Para cumprir isso, deve-se reter informações técnicas do paciente, 

visando um acolhimento ao paciente com qualidade e não abandono da consulta. 

 Com a observação de cada colaborador presente das áreas apresentadas, foi pensado 

em uma injeção que envolva a formulação de uma política interna de atendimento ao cliente, 

que tem por objetivo relacionar os principais pontos do atendimento, como a comunicação 

eficaz para com o paciente, a clareza no atendimento e as necessidades das áreas envolvidas 

no processo com as informações necessárias, fazendo com que as padronize junto com 

algumas etapas do processo que envolva todos colaboradores, como apresentado na Figura 35. 

Essa política interna a ser formulada tem como base as principais mudanças que serão 

realizadas no redesenho do processo, a fim de validar cada passo e alinhar, junto à todas as 

áreas, as melhores práticas para tornar o fluxo do processo mais contínuo e manter o cliente 

alinhado quanto à etapas do processo. 
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Figura 35: Diagrama de Dispersão de Nuvens da causa raiz 04 apresentada 

Fonte: O autor (2017) 

4.3.2 Árvore de Realidade Futura 

 A Árvore de Realidade Futura tem por objetivo apresentar os efeitos desejáveis 

destacados pela cor verde, relacionando o objetivo listado com a injeção definida dentro do 

sistema estudado, ambos em azul. Para construção da ARF, foram feitas duas reuniões com as 

coordenadoras da recepção e da enfermagem junto com a administradora do local, a fim de 

levantar os efeitos que seriam causados com as injeções apresentadas, com a experiência delas 

do processo e ver se os efeitos desejáveis estão relacionados às melhorias dos efeitos 

indesejáveis da ARA. Também foram analisados efeitos indesejáveis, definidos de cor 

vermelha, que poderiam ser causados neste novo processo e foram abordadas maneiras de 

tratá-los, a fim de podar esse efeito indesejável da ARF. 

 Para estruturação da ARF da injeção “reformulação do espaço físico do pronto 

atendimento” foi colocado o objetivo “melhor disposição do espaço de atendimento” a fim de 

que os efeitos desejáveis apresentados liguem a injeção apresentada com o objetivo 

determinado no DDN. 

 O primeiro efeito desejável dentro da área estudada é a aproximação dos setores que se 

encontram mais distante do consultório médico. Com isso se há “reformulação do espaço de 

atendimento”, então “há aproximação da triagem e recepção ao consultório médico”.  Outro 

ponto importante desejável é a criação de uma recepção geral da clínica, para que as pessoas 

consigam se informar sobre a área que precisarem de atendimento sem atrapalhar o 

andamento do pronto atendimento, portanto se há “reformulação do espaço de atendimento”, 

então há “criação de uma recepção geral da clínica”. 

 Com essa mudança de postos de trabalho e criação de um novo, as pessoas que não 

estão envolvidas no processo não tem acesso ao espaço de atendimento do pronto socorro, 

logo se “há aproximação da triagem e recepção ao consultório médico” e “há criação de uma 

recepção geral na clínica”, então “pessoas não envolvidas no pronto atendimento não 

transitam no local”. Observa-se que fica mais fácil controlar o paciente que entra para 

atendimento no corredor em que se encontram os consultórios, pois a recepção fica mais 

presente durante esse processo, evitando que outras pessoas sejam atendidas erroneamente. 

Logo se “pessoas não envolvidas no pronto atendimento não transitam no local”, então há 
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“maior controle dos pacientes durante o atendimento” e “o atendimento é feito no paciente 

cadastrado”. 

Com esse controle, o risco do cliente abandonar a consulta é menor, tornando assim, 

um efeito desejável do controle do paciente no atendimento, dessa forma se há “maior 

controle dos pacientes durante o atendimento”, então há “risco mínimo do paciente abandonar 

a consulta”. Com essas observações, pode-se perceber que há relação entre o objetivo criado e 

os efeitos desejáveis traçados, de forma que se há “melhor disposição do espaço de 

atendimento”, então “o risco é mínimo do paciente abandonar a consulta”, como mostrado na 

 

Figura 36. 
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Figura 36: Primeiro passo para construção da ARF da injeção “reformulação do espaço físico do pronto 

atendimento” 

Fonte: O autor (2017) 

A próxima relação observada coma aproximação dos postos de trabalho da triagem e 

recepção, consiste no menor deslocamento da técnica de enfermagem para entrega da ficha e 

posicionamento com a classificação de risco do paciente, pois se “há aproximação da triagem 

e recepção ao consultório médico”, então há “menor deslocamento da técnica de enfermagem 

durante a triagem”, gerando assim, menor o tempo de espera para realização da triagem. 

Logo, se há “menor deslocamento de técnica de enfermagem durante a triagem”, então “o 

tempo é menor de espera para a triagem”. 

Dentro desse menor tempo de espera, existe o risco de o paciente ter que aguardar 

mais para o tempo da consulta médica, tendo em vista que o tempo é indeterminado de 

atendimento, pois varia de acordo com o caso de cada paciente, logo se há “menor tempo de 

espera para triagem”, então há “maior tempo de espera para consulta médica”. 

Além disso, a aproximação também diminui a necessidade de informatização da ficha 

de atendimento durante a triagem, pois se há proximidade entre os postos de trabalho, o 

deslocamento da técnica de enfermagem é menor. Como o tempo de transporte da ficha ao 

consultório era um tempo perdido e era tempo de espera para o cliente para o atendimento 
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médico, com a aproximação dos postos de trabalho, terá menor deslocamento e deve levar 

menos tempo de um posto de trabalho a outro. Com isso se há “menor deslocamento da 

técnica de enfermagem durante a triagem”, então “diminui a necessidade da informatização da 

ficha durante a triagem”, como observado na Figura 37. 

 

Figura 37: Segundo passo para construção da ARF da injeção “reformulação do espaço físico do pronto 

atendimento” 

Fonte: O autor (2017) 

Foi observado que outro efeito indesejável surgiu com a reformulação do espaço de 

atendimento, que é o custo para a mudança, logo se há “reformulação do espaço de 

atendimento”, então “há custos para mudança dos postos de trabalho”. Esse EI não é fixo ao 

processo, pois ele só acontece para a realização da mudança, que poderia ser impeditivo para 

a administração da clínica, caso o custo fosse contínuo. Como a clínica passou por mudanças 

no momento do projeto, esse custo de mudança torna-se menor, comparado a contratação de 

serviços exclusivos para essa alteração. Outro ponto de análise foi que a clínica possui obras 

previstas na área em que o projeto foi realizado, de forma que a mudança apresentada não 

gerou custo adicional. O mesmo acontece com a criação de uma nova recepção, logo se há 

“criação de uma recepção geral da clínica”, então “há custo para a instalação de um novo 

posto de trabalho”. 
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O último efeito desejável apresentado é uma consequencia da aproximação das áreas 

que não foi prevista dentro da ARA, sendo ela o menor deslocamento do paciente, pois os 

postos de atendimento estarão próximos, logo se “há aproximação da triagem e recepção ao 

consultório médico”, então “o deslocamento do paciente é menor para ser atendido”. Pode-se 

concluir ir que se há “menor deslocamento do paciente para ser atendido”, então há “melhor 

disposição do espaço de atendimento”, como observado na Figura 38. 

 

Figura 38: ARF da injeção “reformulação do espaço físico do pronto atendimento” 

Fonte: O autor (2017) 

Para estruturação da Árvore de Realidade Futura da injeção “formulação da política 

interna de atendimento ao cliente” os dois primeiros desejáveis apresentados são os pontos 

base para melhoria de atendimento do fluxo do processo estudado, que envolve o alinhamento 

da expectativa das três áreas de atendimento: recepção, enfermagem e clínica médica, a fim 

de tornar o sistema melhor e mais eficaz para ambas as áreas e a necessidade de entender a 

expectativa do cliente durante o processo, para melhor assistência do paciente. Logo, se há 

“formulação da política interna de atendimento ao cliente”, então “há alinhamento da 

expectativa das três áreas de atendimento do processo” e “há entendimento da necessidade do 

paciente”. 
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Dentro da expectativa das três áreas de atendimento, um efeito desejável é o controle 

do paciente, que será feito através de pulseiras, para saber quem é o paciente em atendimento 

e qual a classificação de risco dele, tornando mais fácil a visualização do cliente durante o 

fluxo do processo, gerando também o controle do paciente dentro do processo, que também é 

um objetivo desse fluxo de informações durante o atendimento. Com isso se “há alinhamento 

da expectativa das três áreas de atendimento do processo”, então “há implementação do 

controle do paciente por pulseiras”, e consequentemente se “há implementação do controle do 

paciente por pulseiras” e há “padronização do fluxo de informações durante o atendimento”, 

então há “maior controle dos pacientes durante o atendimento”, como mostrado na Figura 39. 

 

Figura 39: Primeiro passo para construção da ARF da injeção “formulação de política interna de atendimento ao 

cliente” 

Fonte: O autor (2017) 

Relacionado ao alinhamento de expectativa das três áreas está a necessidade de saber 

se o paciente continua em atendimento ou não, dessa forma, um efeito desejável é a criação de 

um campo para um parecer médico de finalização da consulta. Logo, se “há alinhamento da 

expectativa das três áreas de atendimento do processo”, então “há um campo com parecer 

final de atendimento”. Esse parecer final tem como efeito a conferência periódica do paciente 

que continua em atendimento ou não, pois com o campo em branco, poderá verificar o 

paciente que está em atendimento, além de servir para respaldo do médico de que o paciente 
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abandonou a consulta, evitando qualquer problema futuro com aquele paciente que saiu do 

processo sem alta médica, fazendo com que se “há um campo com parecer final de 

atendimento”, então “há uma conferência periódica de pacientes em atendimento” e “há 

respaldo médico de abandono de consulta”. Da mesma forma, essa conferência dos clientes 

em um período determinado tem como impacto o maior controle dos pacientes no fluxo do 

processo de atendimento. Logo se “há uma conferência periódica de pacientes em 

atendimento”, então há “maior controle dos pacientes durante o atendimento”, assim como o 

respaldo médico de alta atende o objetivo inicial, determinado assim que se “há respaldo 

médico de abandono de consulta”, então há “padronização do fluxo de informações durante o 

atendimento”, como observado na Figura 40. 

 

Figura 40: Segundo passo para construção da ARF da injeção “formulação de política interna de atendimento ao 

cliente” 

Fonte: O autor (2017) 

 O entendimento das necessidades do paciente se destaca com a necessidade de 

informações a eles durante o atendimento, tendo como efeito desejável a necessidade da 

gestão à vista, com placas informativas com localização de áreas, destacando a classificação 

de risco e o tempo necessário, entre outras, de forma que facilite o entendimento do paciente. 
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Além disso, a necessidade da criação de uma recepção de informações gerais, a fim de atender 

o paciente durante a chegada da clínica, seja paciente do pronto atendimento ou não, 

pensando também na separação das duas recepções, como apresentado na Figura 36. Logo, se 

“há entendimento da necessidade do paciente”, então “a gestão à vista é estruturada para 

informações gerais” e “uma recepção geral é necessária para atendimento dos pacientes da 

clínica”. A questão são os custos gerados com a implementação desses dois métodos de 

informação, gerando um efeito indesejável de custos para a clínica, que se “a gestão à vista é 

estruturada para informações gerais” e “uma recepção geral é necessária para atendimento dos 

pacientes da clínica”, então “há custos para implementação”.  

A criação da recepção geral tem como efeito a exclusividade da outra recepção 

destinada ao atendimento do processo analisado no trabalho, sendo um efeito desejável desse 

novo posto de atendimento geral, portanto se “uma recepção geral é necessária para 

atendimento dos pacientes da clínica”, então “há recepção exclusiva ao pronto atendimento”, 

facilitando a necessidade de informações gerais da clínica e padronizando o fluxo de 

informações do processo, pois qualquer informação voltada ao pronto atendimento, o cliente 

pode ter acesso direto àquele posto destinado, assim se “há recepção exclusiva ao pronto 

atendimento”, então há “padronização do fluxo de informações durante o atendimento”, como 

apresentado na Figura 41. 
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Figura 41: Terceiro passo para construção da ARF da injeção “formulação de política interna de atendimento ao 

cliente” 

Fonte: O autor (2017) 

 Outro efeito desejável que é visto como necessidade do paciente é a conscientização 

do tempo de espera junto ao fluxo do processo de atendimento da clínica, para que o cliente 

fique esclarecido quanto ao prazo total de acordo com sua classificação de risco apresentada. 

Uma forma dessa conscientização é a gestão à vista, que também tem o objetivo de informar o 

paciente sobre a classificação de risco. Com isso, se “há entendimento da necessidade do 

paciente” e “a gestão à vista é estruturada para informações gerais”, então “há conscientização 

do tempo de espera do paciente” e em seguida se “há conscientização do tempo de espera do 

paciente”, então “o tempo de espera é informado ao paciente”, alcançado o objetivo de 

padronização do fluxo de informação durante o processo, passando as informações 

necessárias a cada segmento envolvido no sistema analisado. Por isso, se “o tempo de espera é 

informado ao paciente”, então há “padronização do fluxo de informações durante o 

atendimento”.  
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Um efeito indesejável é, após o cliente tomar ciência do tempo de espera, ele decidir 

abandonar o atendimento, por acreditar que irá ter que esperar o tempo total apresentado, que 

varia de acordo com a classificação de risco como apresentado no quadro 5 e principalmente a 

forma que é exposta essa periodicidade para tal atendimento. Portanto se “o tempo médio de 

espera é informado ao paciente”, então “há risco do paciente abandonar o fluxo de 

atendimento”, finalizando a ARF da injeção apresentada na Figura 42. 

 

Figura 42: ARF da injeção “formulação de política interna de atendimento ao cliente” 

Fonte: O autor (2017) 

 Dessa forma, foi finalizado o segundo passo, a fim de explicitar para que a mudança é 

necessária dentro do pensamento sistêmico da Teoria das Restrições aplicado na área de 

pronto atendimento da clínica particular de Rio das Ostras. 

4.4 Terceiro passo do Pensamento Sistêmico da Teoria das Restrições: Como causar a 

mudança? 

 Dentro do terceiro passo do processo pensamento sistêmico da Teoria das Restrições, 

foram utilizadas ferramentas para responder a terceira pergunta: “Para o que mudar?”. Para 
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isso foi utilizada a Árvore de Pré-Requisitos, a fim de avaliar a injeção determinada no 

Diagrama de Dispersão de Nuvem e construir objetivos intermediários para alcançar o 

objetivo traçado nesta mesma ferramenta. Esta avaliação foi feita delimitando os obstáculos 

existentes para a implementação da injeção e criando, a partir disso, o objetivo intermediário 

que seja solução desse obstáculo traçado. Após isso, verifica-se se há um obstáculo novo aos 

objetivos intermediários traçados, até não haver mais obstáculos para os objetivos 

intermediários traçados. A Árvore de Transição delimitou uma ação para implementação de 

cada um dos objetivos intermediários apresentados, de forma que essa ações se tornarão base 

para a implementação do objetivo traçado na DDN para melhoria dos efeitos indesejáveis 

existentes na ARA. Esses passos foram realizados a partir de reuniões com as coordenadoras 

presentes e a administradora da clínica, a fim de traçar os obstáculos, objetivos intermediários 

e ações competentes para solução dos problemas. 

4.4.1 Árvore de Pré-Requisitos 

 A Árvore de Pré-Requisitos foi estruturada de acordo com o a injeção apresentada e a 

relação entre obstáculos apresentados de cor vermelha e objetivos intermediários de cor 

laranja, visando a eliminação das barreiras apresentadas e definição de objetivos para alcançar 

o objetivo principal definido no Diagrama de Dispersão de Nuvens. 

 Para a Árvore de Pré-Requisitos da injeção de “reformulação do espaço físico do 

pronto atendimento”, foi analisado primeiramente, qual seria o principal obstáculo para a 

execução da revisão do local.  Com isso, é apresentado o alinhamento da injeção junto à 

diretoria responsável pela área de pronto atendimento da clínica, fazendo com que o objetivo 

intermediário seja apresentar os pontos de mudança no pronto atendimento, a partir da 

necessidade apresentada, validando a importância desta mudança. 

 O obstáculo para essa apresentação seria o fato de separar as duas recepções, porque a 

recepção que se encontra na porta da clínica não era vista como recepção do pronto 

atendimento pelos clientes, mas a partir do momento que há essa ruptura, a expectativa é que 

fique mais evidente que existe uma diferença entre uma recepção de atendimento e a recepção 

geral da clínica, sendo os dois objetivos intermediários da clínica: a criação de uma recepção 

geral e a mudança de local dos postos de trabalho do pronto atendimento, como apresentado 

na Figura 43. 
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Figura 43: Primeiro passo para construção da APR da injeção “reformulação do espaço físico do pronto 

atendimento” 

Fonte: O Autor (2017) 

 Para mudança da área de atendimento da clínica, um obstáculo é a obra em execução 

dentro da clínica, sendo o objetivo intermediário a validação das mudanças necessárias do 

novo leiaute. Essa nova estrutura leva a dois obstáculos: o redesenho do processo atual junto 

aos funcionários e o alinhamento dos recursos necessários, para que todos os recursos físicos 

das áreas sejam instalados para suprir a necessidade do local, como observado na Figura 44. 
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Figura 44: Segundo passo para construção da APR da injeção “reformulação do espaço físico do pronto 

atendimento” 

Fonte: O Autor (2017) 

 Para a mudança do fluxo do atendimento atual, é necessária a conscientização dos 

funcionários quanto ao novo processo da clínica e um obstáculo para ela é a avaliação da 

efetividade da mudança, para verificar se realmente teve impacto positivo no fluxo analisado. 

Este obstáculo tem como objetivo intermediário a observação do processo e validação do 

mesmo com os pacientes durante o processo. 

 Enquanto para ao alinhamento dos recursos, apresentado na Figura 44, o objetivo 

intermediário é a definição de quais são os recursos necessários para o local e para realização 

da mudança, tendo como obstáculo o fato de que a clínica não pode parar durante a mudança. 

Para que ela não pare, é necessário definir um período de em que ela irá ocorrer, como 

apresentado na Figura 45. 
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Figura 45: Árvore de Pré-Requisitos da injeção “reformulação do espaço físico do pronto atendimento” 

Fonte: O Autor (2017) 

 Para a Árvore de Pré-Requisitos da injeção de “formulação de política interna de 

atendimento ao cliente”, foi analisado qual seria o principal obstáculo para estruturação da 

política interna de atendimento. Para isso, o primeiro obstáculo é a necessidade de 

alinhamento junto à alta administração para regular os processos da área estudada. Seu 

objetivo intermediário é a apresentação à diretoria, como pode ser visto na ARF da Figura 45, 

que também ocorre com a injeção proposta para a outra causa raiz. Outro obstáculo a esse 

objetivo traçado é a conscientização da diretoria da necessidade de revisão de etapas do 

processo realizado, a fim de tornar o fluxo do processo contínuo, além de minimizar 

problemas incorridos junto aos funcionários da clínica. Para isso, é necessário a alinhamento 

dos pontos de melhoria apresentados dentro do projeto entre às coordenações das áreas, para 

que eles possam alinhar os pontos que devem fazer parte deste documento e a apresentação 

deste impacto às áreas envolvidas e seus colaboradores, gerando dois objetivos 
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intermediários. Esses pontos de melhoria envolvem o controle dos pacientes e a revisão da 

ficha de atendimento, como observado na Figura 46. 

 
Figura 46: Primeiro passo para construção da APR da injeção “formulação de política interna de pronto 

atendimento” 

Fonte: O Autor (2017) 

 O alinhamento entre as coordenações falta de entendimento dos processos executados 

pelas outras coordenações, de forma que uma coordenação não consegue mensurar um 

impacto que uma causa na outra. Seu objetivo intermediário é uma análise dos pontos de 

melhoria apresentados e destacados neste projeto que envolve as áreas. O primeiro ponto é a 

necessidade de revisão da ficha médica, pois sem o preenchimento correto existe um 

retrabalho dentro da recepção para complementar a documentação faltante e também de 

pontos de melhoria neste documento para as outras áreas envolvidas no atendimento. Um 

obstáculo este primeiro ponto é a viabilidade de mudança para atender as áreas e relacionadas, 

que são a recepção e a parte médica, sendo necessário verificar os pontos de mudança para 

preenchimento técnico do documento. 

Em seguida, voltando ao obstáculo apresentado, existe também necessidade de criação 

de um método de controle dos pacientes durante o processo, para que as áreas envolvidas 

consigam definir quem é o paciente em atendimento e facilitar a comunicação entre elas sobre 

o paciente. Um obstáculo para isso é o custo que essa implementação ser feita, pois pode 

custar caro a clínica, fazendo com que determine o objetivo intermediário de verificação do 

custo benefício do método de controle definido como destacado Figura 47. 
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Figura 47: Segundo passo para construção da APR da injeção “formulação de política interna de pronto 

atendimento” 

Fonte: O Autor (2017) 

 Para a verificação de novos campos necessários, definido na Figura 47 como objetivo 

intermediário, o obstáculo definido é a mudança do método de preenchimento da ficha. Esse 

obstáculo está relacionado ao médico, pois um dos campos necessários exige um 

preenchimento contínuo do profissional durante o atendimento. Seu objetivo intermediário é a 

revisão do processo do atendimento e apresentação aos funcionários, para inclusão desse 

método de preenchimento novo. Da mesma forma que a para o obstáculo da mudança do novo 

método de controle do paciente, existe a mudança do fluxo do processo atual a partir do 

controle ser implementado, tendo também o objetivo intermediário apresentado.  

Para qualquer revisão no fluxo do processo estudado, o maior obstáculo é não 

atrapalhar o andamento da clínica durante a mudança e implementação, pois as áreas não 

podem ficar paradas para atendimento ao cliente. Foram criados dois objetivos para alinhar 

essa execução da mudança: o primeiro é a estruturação de um documento para alinhamento de 

todos os colaboradores envolvidos no processo da nova metodologia a ser abordada durante o 

atendimento; o segundo é a validação dela a partir dos impactos positivos causados por ela, 
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minimizando os problemas apresentados durante o projeto. Logo, é apresentado na Figura 48 

a Árvore de Pré-Requisitos da injeção voltada à política interna de atendimento. 

 

Figura 48: Árvore de Pré-Requisitos da injeção “formulação de política interna de pronto atendimento” 

Fonte: O Autor (2017) 

4.4.2 Árvore de Transição 

A Árvore de Transição foi estruturada junto com as coordenadoras da recepção e da 

enfermagem e da administradora da clínica a partir dos objetivos intermediários apresentados 

na Árvore de Pré-Requisitos. Para cada um deles, são direcionadas uma ou mais ações 

apresentadas com a cor roxa para que aquele objetivo intermediário seja cumprido e validar 

assim a injeção apresentada, alcançando o objetivo principal apresentado no Diagrama de 

Dispersão de Nuvens de cada priorização realizada. 
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Para a estruturação da AT da injeção “reformulação do espaço físico do pronto 

atendimento”, foram utilizados os mesmos objetivos traçados na Figura 45, a fim de alinhar 

os objetivos intermediários desta ferramenta com as ações para execução de cada um deles.  

Para a “definição dos pontos e apresentação da necessidade de mudança dentro da área 

estudada”, sua ação definida foi apresentar aos responsáveis da clínica a mudança que é 

desejada e o objetivo dela, que pode ser apresentado junto com as ferramentas definidas 

estruturadas anteriormente, como a Árvore de Realidade Atual da Figura 31: Árvore da Realidade 

AtualFigura 31, em que são apresentados os efeitos indesejáveis e as relações de causa-efeito, 

a fim de demonstrar a melhoria que essa aplicação pode trazer à clínica. Em seguida, com a 

“apresentação da nova localização da triagem e da recepção do pronto atendimento”, é 

importante delimitar a área em que se pretende localizar esses postos de trabalho, colocando-

os próximo ao corredor em que são realizadas as consultas, para que consiga controlar o fluxo 

de pacientes no consultório, minimizar o deslocamento de funcionários e dos pacientes. Com 

o “validação das mudanças necessárias no novo leiaute” é necessário apresentar essas ideias 

para o arquiteto responsável pela clínica para que ele valide a mudança, ajustando os postos 

de trabalho de acordo com o esperado pelas pessoas envolvidas no projeto e reposicionando 

os móveis presentes na área, como as cadeiras dos pacientes, para que tenha espaço adequado 

a todos dentro do processo, essa relação pode ser observada na Figura 49. 

 

 Figura 49: Primeiro passo da Árvore de Transição dos objetivos intermediários da “reformulação do 

espaço físico do pronto atendimento” 

Fonte: O Autor (2017) 
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 Em seguida, a ação do objetivo intermediário “definição dos recursos necessários para 

mudança dos postos de atendimento” definida é verificar quais os recursos necessários para 

essa revisão, como a equipe de informática para instalação dos computadores, colaboradores 

responsáveis pela mudança da área de recepção, das cadeiras, dos equipamentos utilizados na 

triagem para o espaço destinado, entre outros que devem ser definidos neste ponto.  Após esse 

passo, para a “conscientização dos funcionários da mudança dos postos de atendimento” é 

necessário o treinar os funcionários neste novo fluxo, para que tenham entendimento de como 

funcionará o processo a partir desse novo posicionamento do espaço físico, principalmente 

para as áreas mais afetadas, como a recepção e triagem, além de como funcionará o controle 

dos pacientes ao acesso ao consultório.  

 Para a “definição do período e horários de mudança” a principal ação é definir os 

horários de execução junto com a equipe técnica que irá executá-la e também com os 

coordenadores responsáveis pelo fluxo do processo, para que seja executada em dias 

específicos, em que há menos movimento, que pode ser observado de acordo com o histórico 

da clínica. Com a “observação dos pacientes no fluxo do processo”, a ação é validar a 

mudança, de forma que seja avaliado se ela atingiu os efeitos desejáveis listados na ARF e 

minimizou ou excluiu os efeitos indesejáveis da ARA, relacionados à causa raiz “há uma má 

distribuição das principais áreas do processo no espaço de atendimento”. 
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Figura 50: Árvore de Transição dos objetivos intermediários da “reformulação do espaço físico do pronto 

atendimento” 

Fonte: O Autor (2017) 

 As ações delimitadas na Figura 50 foram reestruturadas de acordo com a ordem 

cronológica que devem ser feitas, pois a figura apresenta como cada objetivo intermediário se 

relaciona com o sistema, o que não quer dizer que é necessariamente a ordem de execução, 

sendo esta apresentada na Figura 51. 
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Figura 51: Ordenação cronológica das ações da APR da “reformulação do espaço físico do pronto atendimento” 

Fonte: O Autor (2017) 

Para a estruturação da Árvore de Transição da injeção “formulação da política interna 

de atendimento ao cliente”, foram utilizados os mesmos objetivos traçados na Figura 48, a fim 

de definir ações para cada um dos objetivos traçados. 

Analisando o objetivo intermediário “apresentação à diretoria das mudanças 

necessárias” sua ação é apresentar o material que foi estruturado deste projeto a fim de com as 

análises feitas, validar a necessidade de mudança e estruturação do documento de 

padronização dos processos da clínica. Em seguida, em “alinhamento de pontos de melhoria 

entre os coordenadores das áreas relacionadas ao pronto atendimento”, suas ações consistem 

em reunir todos os coordenadores das áreas estudadas para discutir as melhorias apresentadas 

no trabalho voltadas à informação dentro do processo e definir os métodos de tratativa de cada 

uma delas e verificar se existem outras oportunidades de melhoria dentro da área que possa 

complementar a padronização do processo da área de pronto atendimento. Esse passo é de 

grande importância, pois é necessário o alinhamento entre as áreas para as soluções dadas, a 

fim de melhorar a relação e o fluxo geral do processo estudado. A ação definida para 

“apresentação do impacto de cada mudança a cada área e ao fluxo de processo atual” foi o 

levantamento dos custos das mudanças, aplicação relacionando aos resultados esperados, para 

reiterar a viabilidade e necessidade do projeto junto à administração e diretoria, destacando a 

relação entre os pontos tratados de acordo com a Figura 52. 
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Figura 52: Primeiro passo da Árvore de Transição dos objetivos intermediários da “formulação da política 

interna de atendimento ao cliente” 

Fonte: O Autor (2017) 

 Para aplicação do objetivo intermediário “necessidade de revisão de ficha médica”, é 

necessário realizar a ação de apresentar o campo de status de consulta como campo de 

preenchimento obrigatório, principalmente para os médicos, que são responsáveis pelo laudo 

técnico em cima do cliente em atendimento. Da mesma forma que para o objetivo 

intermediário de “criação do método de controle de paciente” é definida ação de realizar o 

controle dos pacientes através de pulseiras, a fim estruturar uma gestão visual para a clínica 

de quem é o cliente em atendimento e também de qual é o seu estado físico através da cor da 

pulseira. Dessa forma a cor definida pela sua classificação de risco será a cor da pulseira do 

paciente, a partir das cores apresentadas no quadro 5. Para o objetivo intermediário de 

“verificação dos novos campos necessários para a mudança para o preenchimento técnico do 

médico” é relacionada à ação de validar a mudança do campo com os médicos, para 

preenchimento de acordo com o estado de atendimento que o paciente se encontra. Com o 

objetivo intermediário de “verificação de custo benefício para o controle do atendimento e do 

paciente atendido”, sua ação é verificar o custo da pulseira, comparado ao custo de 

atendimento de um cliente, para que possa validar a necessidade da compra da pulseira. Essa 

validação é feita através do custo da consulta comparado ao custo de uma pulseira. Dessa 

forma, foi estruturado o segundo passo da AT destacado na Figura 53. 
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Figura 53: Segundo passo da Árvore de Transição dos objetivos intermediários da “formulação da política 

interna de atendimento ao cliente” 

Fonte: O Autor (2017) 

 Para o objetivo intermediário de “revisão do fluxo de processo e apresentação aos 

funcionários envolvidos” está relacionado à ação de redesenho do processo, apresentando as 

principais mudanças no fluxo do processo atual que terão impacto direto na melhoria do 

atendimento da área estudada. As alterações serão pequenas, pois os impactos das mudanças 

propostas estão na chegada do paciente e na classificação de risco. Essa análise deve ser feita 

destacando os pontos de melhoria, a fim de tornar mais claro a continuidade do fluxo 

esperado. Em seguida, ao objetivo intermediário de “validação das mudanças e dos impactos 

positivos causados no atendimento da área estudada”, sua principal ação é treinar os 

funcionários com o novo processo apresentado, a fim de validar as mudanças e destacar como 

é eficiente com as mudanças propostas. Na análise do objetivo intermediário de “estruturação 

de documentação padrão para conscientização de todos os colaboradores das áreas 

envolvidas”, sua ação é a estruturação da política interna de atendimento ao cliente, em que 

serão especificadas as etapas do processo de acordo com o mapeamento realizado, a 

importância para cada área e para o cliente, a fim de criar uma padronização no atendimento 

da área e um alinhamento entre todos os profissionais envolvidos no processo. A última ação 

para ser definida a Árvore de Transição apresentada na Figura 54, é a validação das melhorias 
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realizadas e a análise de quais impactos reais causados com as mudanças dentro de todo o 

sistema apresentado. 

 

Figura 54: Árvore de Transição dos objetivos intermediários da “formulação da política interna de atendimento 

ao cliente” 

Fonte: O Autor (2017) 

 Em seguida, foram reorganizadas as ações em ordem cronológica para facilitar o 

andamento e a aplicação das ações delimitadas, ordenados na Figura 55, de acordo com as 

especificações de cada passo feito na Figura 54 deste presente projeto. 
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Figura 55: Ordenação cronológica das ações da APR da “formulação da política interna de atendimento ao 

cliente” 

Fonte: O Autor (2017) 

Finaliza-se assim, a aplicação das cinco ferramentas do pensamento sistêmico da 

Teoria das Restrições para melhoria do processo de pronto atendimento de uma clínica 

particular em Rio das Ostras, traçando os principais pontos para a execução dos objetivos 

“reformulação do espaço físico do pronto atendimento” e “formulação da política interna de 

atendimento ao cliente”. 

4.5 Plano para implementação das ações propostas 

 Com as ações definidas nas Figura 51 eFigura 55, foram estruturados planos de ação 

para cada ação apresentada para deixar as ações mais clara para os colaboradores da clínica 

diante de sua execução. Serão explicados pelos quadros e textos dentro deste subcapítulo. 

Para isso foi utilizada a metodologia 5W1H, relacionando a ação, a sua importância, os 
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responsáveis, o período de execução da mudança em meses a partir da execução do projeto, o 

local e como deve ser executado. 

 Para a mudança, a primeira ação é “delimitar nova área de atendimento, colocando os 

postos de trabalho no início do corredor dos consultórios”, a fim de minimizar o 

deslocamento dos funcionários e dos pacientes em atendimento e aumentar o controle dos 

pacientes. Essa ação deverá ser executada entre as pessoas presentes nas reuniões, com a 

visita ao local e definição na melhor disposição da área delimitada para o atendimento, sendo 

realizada durante o mês de estruturação do projeto.  

 

Figura 56: Redesenho do leiaute da área de pronto atendimento 

Fonte: O Autor (2017) 

 Para a mudança dos postos de trabalho, existe a ação de “verificar serviços necessários 

para mudança”, a fim de movimentação do balcão de atendimento da recepção da área 

estudada para o canto esquerdo, destacado na Figura 56 e a necessidade de telefone e rede de 

internet para os funcionários do posto de trabalho, porque eles utilizam esses dois meios para 

contato com os planos de saúde para o atendimento do paciente. Para triagem, são necessários 

móveis para dar suporte à classificação de risco, como mesa e cadeiras, além de aparatos 

técnicos, como a balança, que fica à disposição da técnica de enfermagem. Foi definida a 

administradora para fazer o levantamento dos serviços a ser utilizados, entrando em contato 

com as áreas da clínica responsáveis por essa mudança. Essa ação deverá ser ter um mês para 

execução. 
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Para ação de “alinhar mudança dos postos de trabalho junto a obra em execução”, para 

ver se essa mudança pode ser feita no mesmo período de execução da obra, minimizando os 

impactos ao cliente durante o atendimento. Deve ser alinhada junto à arquiteta responsável, 

para que ela analise o redesenho e valide a mudança durante a obra a ser executada da área de 

atendimento. Essa execução deverá dois meses para execução. 

Para estruturação da ação “apresentar aos responsáveis da clínica a mudança e seu 

objetivo”, foi destacado a sua necessidade em apresentar aos diretores a importância da 

mudança do espaço físico do pronto atendimento em geral – mudança dos postos de trabalho 

da recepção e triagem e retirada das consultas ambulatoriais da área delimitada para o pronto 

socorro. Essa apresentação deverá ser feita através do projeto estruturado, destacando a 

Árvore de Realidade Futura estruturada na Figura 38, com os efeitos desejáveis a estas 

mudanças, além das análises anteriormente feitas, para apresentar a viabilidade da mudança 

com custos, validação dentro da obra em execução e com o espaço determinado. A 

apresentação deverá ser realizada no período dois meses, na administração da clínica, com os 

diretores e a administradora da clínica que participou das reuniões e estruturação junto ao 

pesquisador. 

 Para realização da ação “definir período de mudança de acordo com horários de menor 

fluxo no processo”, leva-se em conta o histórico da clínica presente na administração, para 

saber qual período em que há menos movimento de clientes. Essa ação deve ser feita para 

minimizar o impacto ao cliente em atendimento e porque a clínica não pode parar para 

realizar a mudança. É necessário que haja o alinhamento entre a arquiteta executora da 

mudança com a administradora do local, que passará a informação do período em que ela 

deve ocorrer. 

 Como houve mudança no leiaute da clínica, é necessária a ação de “treinar os 

funcionários no fluxo de atendimento da nova área”, para que haja alinhamento entre os 

funcionários do novo fluxo do processo. Deverá ser feito através do um atendimento fictício, 

junto com os coordenadores na área de atendimento do local. O período de execução é de três 

meses. 

 Para “validar a mudança, observando o controle do paciente no processo novo”, os 

coordenadores devem observar o fluxo do processo novo junto a utilização dos clientes e o 

fluxo contínuo de atendimento da clínica na área de atendimento. Assim, serão analisados se o 
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objetivo traçado e a injeção do DDN da Figura 33 foram atendidos. Essa etapa deve ser 

executada durante um mês, onde espera-se que toda a mudança de leiaute tenha terminado. 

Segue o quadro 6 com os planos de ação apresentados. 

Quadro 6- 5W1H das ações de “reformulação do espaço físico do pronto atendimento” 

Ações Justificativa Responsável Local Cronograma Procedimento 

Delimitar nova 

área de 

atendimento, 

colocando os 

postos de 

trabalho no início 

do corredor dos 

consultórios 

Minimizar 

deslocamentos e 

aumentar o controle 

dos pacientes 

O pesquisador, os 

coordenadores e a 

administratora da 

clínica 

Área de 

atendimento 
Um mês 

Para aproximação 

dos postos de 

trabalho responsáveis 

pelo atendimento do 

pronto socorro 

Verificar serviços 

necessários para 

mudança  

Para realizar a 

mudança, haverá 

necessidade de 

instalação de pontos 

de rede de internet e 

telefone e 

movimentação do 

balcão de 

atendimento para 

necessidade dos 

funcionários da 

recepção e móveis 

para a triagem 

A administradora 

da clínica 

Administração 

da clínica 
Um mês 

Realizar 

levantamento do qual 

a necessidade para a 

mudança dos postos 

de trabalho e quais 

serviços deverão ser 

solicitados 

Alinhar 

mudanças de 

postos de 

trabalho junto a 

obra em 

execução 

Minimizar os 

impactos ao cliente 

durante o 

atendimento 

A arquiteta  
Área de 

atendimento 
Dois meses 

Analisar o redesenho 

da área, validar a 

mudança e definir o 

período a ser 

executado 

Apresentar aos 

responsáveis da 

clínica a 

mudança e seu 

objetivo  

A apresentação é 

feita para demonstrar 

aos diretores a 

importância da 

mudança do leiaute 

do pronto 

atendimento 

A administradora 

e o pesquisador  

Administração 

da clínica 
Dois meses 

Analisar o projeto 

estruturado, a ARF 

com os efeitos 

desejáveis e os dados 

coletados nas ações 

anteriores 

Definir período 

de mudança de 

acordo com 

horários de 

menor fluxo no 

processo 

Minimizar os 

impactos ao cliente 

durante o 

atendimento 

A administração 

e a arquiteta 

Administração 

da clínica 
Dois meses 

Analisar o período 

em que há menos 

movimento dentro do 

pronto atendimento 

para realização da 

mudança 

Treinar os 

funcionários no 

fluxo de 

atendimento da 

nova área 

Alinhamento entre 

os funcionários 

durante o novo 

processo 

Coordenadores 

das áreas: 

recepção, triagem 

e médica 

Área de 

atendimento 
Três meses 

Realizar um 

atendimento fictício 

para observação e 

validação do novo 

fluxo do processo 

Validar mudança, 

observando o 

controle do 

paciente no 

processo novo 

Validação do fluxo 

do processo com o 

paciente e o fluxo de 

atendimento 

contínuo 

Coordenadores 

das áreas: 

recepção, triagem 

e médica 

Área de 

atendimento 
Três meses 

Realizar observação 

do processo e ver se a 

nova estrutura atende 

ao objetivo e 

pressupostos do 

Diagrama de 

Dispersão de Nuvem 
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Fonte: O Autor (2017) 

 Para a implementação da política interna de atendimento ao paciente, a primeira ação é 

“reunir os coordenadores para discutir as melhorias apresentadas e os métodos de tratativa 

delas”, a fim de alinhar entre os coordenadores das áreas o impacto de cada ponto de 

atendimento à cada uma delas. Sua realização deve acontecer em um mês, para que os 

coordenadores consigam discutir as melhorias apresentadas no projeto. 

 Outra ação é a questão de “realizar controle dos pacientes através de pulseiras com a 

cor da classificação de risco”, para que se tenha controle do paciente em atendimento e sua 

classificação de risco através da gestão visual. Será feita durante a classificação de risco na 

triagem, através da técnica de enfermagem responsável. Nesta reunião proposta, os 

coordenadores devem avaliar a viabilidade desta etapa dentro do fluxo de atendimento da área 

estudada. 

 A ação de “apresentar os campos de status de consulta para preenchimento obrigatório 

da clínica”, tem como objetivo ser um método de respaldo do médico para o abandono do 

atendimento realizado. Deve-se verificar a viabilidade deste passo nesta reunião entre os 

coordenadores, a fim de sair decidido como serão feitos essas duas mudanças propostas nas 

ações apresentadas. Também deve-se “verificar a existência de outros pontos de mudança não 

observados durante o projeto”, porque a execução do projeto teve participação de parte das 

coordenações, podendo surgir, nesta reunião, outros pontos válidos para a política interna de 

atendimento.  

 A ação de “verificar o preço e comparar com o custo da consulta, para validar as 

compras das pulseiras” tem o objetivo validar financeiramente o método da pulseira através  

do custo estimado da consulta médica. A administradora deverá verificar pesquisar o custo 

das pulseiras de cada cor e verificar a viabilidade de compra para utilização no pronto 

socorro. Dessa mesma forma, deve-se “validar a mudança com os médicos e com a 

administração da clínica”, relacionado à ficha médica. A proposta é que os médicos validem 

os campos de status de atendimento, a fim de verificar qual o melhor método de 

preenchimento e estruturação do campo para que a clínica consiga revisar a ficha de 

atendimento.  
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A ação de “levantar informações necessárias para validar cada melhoria com base no 

custo e aplicação e os resultados esperados dentro dos pontos traçados” está relacionada às 

duas ações tomadas, mas de maneira técnica, verificando através da administradora quais são 

as mudanças necessárias para a aplicação das melhorias feitas e quais os recursos necessários 

para execução. Devem ser analisadas também as mudanças que não foram propostas no 

projeto, mas foram validadas na reunião entre os coordenadores.  

 Após a estruturação feita, será necessário “realizar a apresentação do material 

estruturado a fim de validar a necessidade de mudança”, levando em consideração a análise da 

diretoria, nas necessidades, custos e mudanças, além dos efeitos desejáveis com a mudança do 

processo. A apresentação deve ser feita com a administradora, responsável pela parte 

financeira e técnica e com o pesquisador, responsável pela análise e estruturação do projeto. 

Após as mudanças definidas, deverá “redesenhar o processo com as melhorias 

traçadas”, para que defina o novo mapeamento de processos, com as pequenas mudanças 

realizadas, em que o pesquisador estruturará este novo mapeamento e apresentará em uma 

reunião entre os coordenadores para validação do mesmo. O mapeamento revisado será base 

para “estruturar documentação padrão com fluxo novo e especificações de atendimento e 

preenchimento de documentação”, a fim criar um documento de atendimento padrão para 

apresentação de todos os funcionários. O documento será redigido pelos coordenadores 

responsáveis pelo processo. Este documento tem como objetivo alinhar o fluxo entre todas as 

áreas, para que todos entendam a necessidade de cada etapa do processo, além de definir as 

informações necessárias para o cliente e para a clínica. 

Com o documento estruturado e apresentado aos colaboradores da área estudada, é 

necessário “treinar os funcionários dentro do novo processo para validar a eficiência do 

mesmo”, a fim de alinhar os funcionários dentro do processo, realizando um atendimento 

fictício na área do processo. Neste momento, é necessário que todos tenham a política de 

atendimento interno em mãos, para alinhamento de acordo com o processo definido e com as 

informações necessárias. E, a partir disso, “validar melhorias e apresentar os resultados da 

aplicação para a administração da clínica”, realizando uma observação dos coordenadores do 

novo processo, a partir da definição da padronização apresentada e com os clientes em 

processo, para validar os métodos de execução, o funcionamento da utilização da pulseira, dos 
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campos de atendimento médico e validar o objetivo e injeção apresentados na Figura 35. As 

ações foram estruturadas de acordo com o quadro 7.  

Quadro 7- 5W1H das ações de “formulação da política interna de atendimento ao cliente” 

Ações Justificativa Responsável Local Cronograma Procedimento 

Reunir os 

coordenadores 

para discutir as 

melhorias 

apresentadas e 

os métodos para 

tratativa delas 

Alinhamento 

entre as áreas 

para saber o 

impacto de cada 

ponto do 

atendimento a 

cada área 

envolvida 

Coordenadores 

das áreas: 

recepção, 

triagem e 

médica 

Administração 

da clínica 
Um mês 

Reunir os 

coordenadores 

para discutir as 

melhorias 

propostas e validar 

as melhorias 

apresentadas 

Realizar 

controle dos 

pacientes 

através de 

pulseiras com a 

cor da 

classificação de 

risco 

Ter controle do 

paciente em 

atendimento  e 

sua classificação 

de risco através 

de gestão visual  

Técnica de 

Enfermagem 
Triagem Um mês 

Analisar a 

viabilidade de 

utilização de 

pulseiras para 

controle do 

paciente 

Apresentar os 

campos de status 

de consulta para 

preenchimento 

obrigatório da 

clínica 

Método de 

respaldo médico 

ao abandono de 

consultas 

Coordenadores 

das áreas: 

recepção, 

triagem e 

médica 

Administração 

da clínica 
Um mês 

Verificar validação 

da necessidade do 

campo e 

possibilidade de 

mudança  

Verificar 

existência de 

outros pontos de 

mudança não 

observados 

durante o 

projeto 

Verificação de 

pontos de 

mudança 

importantes 

além dos 

apresentados no 

projeto para 

inclusão na 

política interna 

Coordenadores 

das áreas: 

recepção, 

triagem e 

médica 

Administração 

da clínica 
Um mês 

Reunir os 

coordenadores 

para discutir novas 

propostas de 

melhoria 

Verificar o 

preço e 

comparar com o 

custo da 

consulta, para 

validar as 

compras das 

pulseiras 

Verificar se 

método de 

pulseiras é 

financeiramente 

viável ao 

atendimento 

A 

administradora 

da clínica 

Administração 

da clínica 
Dois meses 

Pesquisar preços 

de pulseiras com 

as cinco cores 

necessárias 

Validar a 

mudança com os 

médicos e com a 

administração 

da clínica 

Validação com 

os profissionais 

o preenchimento 

do campo 

Coordenadores 

das áreas: 

recepção, 

triagem e 

médica 

Administração 

da clínica 
Dois meses 

Verificar com os 

médicos como o 

campo deve ser 

estruturado 
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Levantar 

informações 

necessárias para 

validar cada 

melhoria com 

base no custo e 

aplicação e os 

resultados 

esperados dentro 

dos pontos 

traçados 

As mudanças só 

podem ser feitas 

com o 

investimento 

por parte da 

clínica 

A 

administradora 

da clínica 

Administração 

da clínica 
Dois meses 

Realizar se 

mudanças técnicas 

podem ser feitas 

na ficha de 

atendimento com 

equipe de 

informática 

Realizar 

apresentação do 

material 

estruturado a 

fim de validar a 

necessidade de 

mudança 

A apresentação 

é feita para 

demonstrar aos 

diretores a 

importância da 

mudança do 

leiaute do 

pronto 

atendimento 

A 

administradora e 

o pesquisador  

Administração 

da clínica 
Dois meses 

A apresentação é 

feita para 

demonstrar aos 

diretores a 

importância da 

mudança do 

leiaute do pronto 

atendimento 

Redesenhar o 

processo com as 

melhorias 

traçadas 

Com novos 

modelos, haverá 

uma pequena 

mudança no 

mapeamento de 

processos atual 

O pesquisador 
Administração 

da clínica 
Dois meses 

Realizar alteração 

do mapeamento e 

apresentar em 

reunião aos 

coordenadores da 

clínica para 

validação 

Estruturar 

documentação 

padrão com 

fluxo novo e 

especificações 

de atendimento 

e preenchimento 

de 

documentação 

Com novo fluxo 

de processo, é 

necessário criar 

documentação 

para 

apresentação 

dos funcionários 

Coordenadores 

das áreas: 

recepção, 

triagem e 

médica e 

administradora 

da clínica 

Administração 

da clínica 
Três meses 

Realizar 

procedimento 

padrão a partir do 

mapeamento de 

processos feito, 

explicando as 

etapas do processo 

e às informações 

necessárias em 

cada uma delas 

Treinar 

funcionários 

dentro do novo 

processo para 

validar 

eficiência do 

mesmo 

Alinhamento 

entre os 

funcionários 

durante o novo 

processo 

Coordenadores 

das áreas: 

recepção, 

triagem e 

médica 

Área de 

atendimento 
Três meses 

Realizar um 

atendimento 

fictício para 

observação e 

validação do novo 

fluxo do processo 

Validar 

melhorias e 

apresentar os 

resultados da 

aplicação para a 

administração 

da clínica 

Validação dos 

métodos em 

execução e se 

atendem aos 

objetivos 

traçados no 

DDN 

Coordenadores 

das áreas: 

recepção, 

triagem e 

médica e 

administradora 

da clínica 

Área de 

atendimento 
Três meses 

Realizar 

observação do 

processo atual a 

partir do 

procedimento 

interno padrão 

definido e a 

aplicação junto ao 

fluxo de 

atendimento 

contínuo 

Fonte: O Autor (2017) 
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5 CONCLUSÃO 

Neste capítulo foram apresentadas as conclusões referentes aos objetivos propostos à 

análise deste trabalho realizado no capítulo anterior, a fim de destacar os pontos alcançados. 

Em seguida, avaliar as contribuições práticas e estudos futuros para a área referente ao 

projeto. 

5.1 Apresentação dos objetivos e resultados  

Analisando o objetivo geral do projeto em “aplicar a metodologia do pensamento 

sistêmico da Teoria das Restrições, a fim de identificar, priorizar e propor melhorias para o 

processo de atendimento da área de emergências de uma clínica particular instalada na cidade 

de Rio das Ostras”, pode-se perceber que houve um alinhamento do mapeamento de 

processos realizado com as ferramentas do pensamento sistêmico da TOC para atingir o 

objetivo traçado. Esse alinhamento foi utilizado como método de identificação, análise e 

solução de problemas para propor melhorias à área de estudo e suas ações foram estruturadas 

através do método 5W1H. 

Para os objetivos específicos: 

 Identificar a situação atual apresentada na clínica – foi realizado o mapeamento de 

processos utilizando diagrama de EPC’s, de acordo com as entrevistas realizadas e as 

observações dos processos, destacando os efeitos indesejáveis com a etapa em que ele 

se apresenta; 

 Analisar os efeitos indesejáveis do processo e destacar as causas raiz encontrados no 

fluxo do processo atual – foram destacados os efeitos indesejáveis, especificando qual 

a representatividade deles para o processo. Foi feita a relação entre efeitos indesejáveis 

e outros observados nas reuniões realizadas entre as coordenadoras de enfermagem e 

recepção e a administradora com o pesquisador, estruturando a Árvore de Realidade 

Atual. Na ARA, foram destacados os quatro problemas-cerne dos efeitos indesejáveis 

observados e priorizados os dois que apresentaram maior relação causa-efeito;  

 Apresentar soluções para tratativa dos problemas que mais impactam o setor estudado 

– foi estruturado o Diagrama de Dispersão de Nuvens, apresentando os objetivos para 

tratativa dos dois problemas-cerne priorizados, além das necessidades apresentadas 

para alcançar o objetivo proposto. Foram apresentados os conflitos entre as 

necessidades e analisadas soluções inovadoras para dispersão dos conflitos e definidas 
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as injeções na reunião entre as coordenadoras de enfermagem e recepção e a 

administradora com o pesquisador; 

 Validar as soluções, apresentando os efeito desejáveis e os impactos positivos gerados 

para cada uma apresentada – foram apresentados os efeitos desejáveis para o processo 

atual, observados pelo impacto que a injeção definida tem para alcançar o objetivo 

traçado no DDN, estruturando a Árvore de Realidade Futura, através das reuniões 

realizadas entre as coordenadoras de enfermagem e recepção e a administradora com o 

pesquisador; 

 Apresentar objetivos para aplicação das soluções propostas e eliminar os obstáculos 

apresentados para atingi-los – foi estruturada a Árvore de Pré-Requisitos, analisando a 

injeção definida e os obstáculos para alcança-la. Para cada obstáculo apresentado, 

definiu-se na reunião realizada entre as coordenadoras de enfermagem e recepção e a 

administradora com o pesquisador um objetivo intermediário para eliminá-la; 

 Apresentar as soluções propostas de melhoria para execução – foi estruturada a Árvore 

de Transição, traçando ações para cada objetivo intermediário definido anteriormente. 

Para cada ação traçada, foi estruturado um 5W1H para guiar os responsáveis da clínica 

na execução da ação. 

5.2 Avaliação das contribuições práticas e acadêmicas do estudo 

Na visão acadêmica, o mapeamento de processos realizado teve como função o 

entendimento da situação atual do processo. É uma ferramenta de fácil compreensão, para que 

os colaboradores da clínica tenham entendimento das atividades que eles influenciam no 

processo. 

O pensamento sistêmico da Teoria das Restrições contribuiu para a aplicação do 

método de identificação, análise e solução de problemas, com as cinco ferramentas utilizadas 

– Árvore da Realidade Atual, Diagrama de Dispersão de Nuvem, Árvore da Realidade Futura, 

Árvore de Pré-Requisitos e Árvore de Transição. As ferramentas possuem relação na 

aplicação delas, facilitando a lógica de entendimento das análises realizadas. A utilização do 

pensamento sistêmico da Teoria das Restrições contribui como aplicação das cinco 

ferramentas do pensamento sistêmico na área de serviços, especificamente no setor de saúde, 

contribuindo para a literatura da aplicação de análise de processos e operações na área da 

saúde e na utilização completa do pensamento sistêmico.  
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Um diferencial das ferramentas é a participação colaborativa dos funcionários durante 

o processo, o que facilita o entendimento das propostas de melhoria feita porque eles 

participam desta proposição, facilitando a futura implementação das melhorias, como a falta 

de controle do paciente e a necessidade de mudança das áreas de triagem e recepção para 

próximos dos corredores do médico que encontram-se em processo de aprovação da diretoria. 

Além disso, com a participação dos colaboradores no projeto, fica mais claro para eles 

o entendimento dos Efeitos Indesejáveis, dos objetivos traçados, das melhorias propostas, 

porque eles acompanham todo o raciocínio sistêmico proposto pela aplicação das ferramentas. 

O mapeamento de processos contribuiu para a clínica por ser um método de 

apresentação aos funcionários atuais da clínica de como se apresenta o processo de 

atendimento da área estudada. Com a utilização dos diagramas em EPC’s, facilita ao 

colaborador entender qual sua ação dentro do processo e o impacto que ela causa no processo, 

facilitando assim, futuras capacitações a colaboradores novos de como funciona a área 

delimitada no projeto. 

O deslocamento da técnica de enfermagem diminui com a aproximação da área de 

triagem aos consultórios médicos, fazendo com que haja menos deslocamento tanto dela 

quanto do cliente em atendimento. Estima-se que haja um período menor de espera para a 

realização da triagem por causa deste menor deslocamento. 

 Para a reformulação do espaço físico também haverá mudanças nas áreas 

ambulatoriais, que terão suas atividades transferidas para outro espaço, deixando o 

atendimento da área estudada no espaço exclusivo delimitado, de acordo com a Figura 56, 

utilizada como protótipo do pesquisador. Também pode ser observado outro ponto relevante 

aos colaboradores presentes durante a pesquisa: a criação de outro corredor, para que os 

clientes que estão interessados em utilizar outros serviços prestados pela clínica possam ter 

acesso à eles. Com a recepção posicionada estrategicamente, o colaborador responsável 

presente neste posto de trabalho consiga indicar a localização das outras áreas, tendo em vista 

que no final do corredor, encontra-se o caminho indicado para as mesmas, sem que o cliente 

que não vá utilizar o serviço do pronto atendimento, passe pelo local delimitado à ele. 

 Com a utilização das pulseiras, o controle do paciente durante o atendimento é mais 

assertivo, pois cria-se uma gestão visual junto ao paciente, tendo em vista a identificação do 
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paciente que está em atendimento é realizada a partir das pulseiras. Além disso, fica mais 

claro qual sua classificação de risco de acordo com a cor da pulseira colocada, facilitando 

tanto os colaboradores de informar o tempo de espera necessário para o atendimento quanto o 

médico na validação do paciente quanto ao estado apresentado na triagem, pois com essa 

informação, o médico já sabe quais os tipos de análise que serão feitos, de acordo com o 

quadro apresentado relacionado à sua classificação de risco. 

 Estima-se também que haverá diminuição de tempo de espera para o atendimento 

médico em geral, com as mudanças apresentadas, fazendo com que seja necessário um estudo 

de viabilidade de mais médicos, caso o consultório médico torne-se restrição durante essa 

nova aplicação, pois antes do estudo feito, era-se analisada esta possibilidade durante o 

atendimento. 

 Também estima-se o aumento de clientes para a área de pronto atendimento, pois com 

maior rapidez no atendimento, espera-se que tenha um aumento de 10% de pacientes ao dia, 

gerando, de acordo com as informações apresentadas de quantidade de atendimentos 

conveniados e particulares, tenha aumento de, no mínimo R$ 1.710,00 por dia de 

atendimento, de acordo com o preço de cada consulta realizada, sem contar com qualquer 

procedimento a mais realizado pelo cliente durante o processo, que é realizado de acordo com 

a necessidade do médico. 

5.3 Limitações conclusivas do estudo 

 O estudo realizado teve como base apenas a área de pronto atendimento, da recepção 

até o atendimento médico, sem análise das outras áreas que se relacionam com ela, 

principalmente da parte da medicação e de exames clínicos, porque são as que possuem mais 

encaminhamento do médico durante o atendimento. A análise dessas áreas poderia dar mais 

proposições de melhoria para a clínica. 

 O projeto não obteve análises de tempos das áreas estudadas. Com essa análise, alguns 

efeitos indesejáveis seriam validados através dos dados feitos e não apenas do histórico da 

clínica e da observação dos funcionários do local. As análises foram feitas com base 

qualitativa e análise do mapeamento de processos realizados, fazendo com que não tenha 

parâmetros quantitativos em análise. 
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Um ponto a ser considerado é o fato da aplicação da ferramenta não considerar as 

estratégias da clínica, principalmente na análise de priorização das causas-raiz. Essa análise 

deve ser feita, a fim de validar a priorização e verificar a viabilidade junto à clínica do 

tratamento dos problemas-cerne priorizados, para verificação se essa análise faz parte do 

objetivo da clínica durante o tempo de estudo realizado. 

5.4 Estudos futuros 

 Para estudo futuros, uma análise de tempos e movimentos da área de pronto 

atendimento pode levantar oportunidades de melhoria no espaço estudado. O objetivo deste 

estudo seria entender os tempos de espera de cada área, a fim de minimizá-los. Este estudo 

também serviria para analisar quais são as futuras restrições do pronto atendimento, após a 

aplicação deste estudo realizado. 

 Outra análise que se faz necessária é entre as outras áreas em que o paciente é 

encaminhado, com objetivo de minimizar o tempo de espera e entender quais as demandas do 

pronto atendimento para as outras áreas, principalmente o alinhamento entre o tempo de 

atendimento do paciente à sua classificação de risco. Também é necessário entender as 

limitações dela durante o atendimento, para que não haja conflitos de interesse entre elas. 

 Um estudo necessário é o de abandono dos pacientes de acordo com a etapa do 

processo, para que consiga mensurar qual o ponto em que os clientes mais abandonam o 

atendimento, seja após a triagem ou após o atendimento médico. A partir disso, poderão ser 

traçados planos de ação para minimizar a evasão do cliente durante o processo de atendimento 

da área. 

 Para a clínica, é necessária a aplicação de projetos com este mesmo fim para as outras 

áreas, principalmente para ter uma visão do processo atual, os efeitos indesejáveis presentes 

em cada área e as propostas de melhoria existentes. O pensamento sistêmico da Teoria das 

Restrições é um método de identificação, análise e solução de problemas existentes, mas 

existem outros que podem estar mais alinhados às necessidades de outras áreas. O 

mapeamento de processo também seria viável à realidade da clínica. 
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