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RESUMO  

Através da metodologia de estudo de caso, a pesquisa teve como  propósito a proposição de 

melhorias para o processo de cadastramento de pacientes, com a aplicação de ferramentas 

visando a melhoria do processo abordado, através de uma abordagem Lean, com foco na 

eliminação de desperdícios e com a utilização do Mapeamento de Fluxo de Valor (MFV) e do 

Relatório A3. Através da utilização do Mapa de Fluxo de Valor, foi possível identificar 

problemas ao longo do processo de cadastramento de pacientes e propor melhorias para estes 

problemas com a elaboração de um processo modificado (Mapa de Fluxo de Valor Futuro), 

ilustrando um processo hipotético esperado, mediante a eliminação dos problemas 

identificados. O Gráfico de Pareto foi utilizado para selecionar o problema mais crítico, que foi 

submetido a elaboração do Relatório A3, a fim de se desenvolver a proposta de melhoria para 

o mesmo. O desenvolvimento da proposta sugerida ao longo do Relatório A3 contou com o 

auxílio da utilização das ferramentas 5w2h e 5 Porquês, que serviram para possibilitar a 

sugestão de um plano de ação, e a identificação da causa raíz do problema crítico, 

respectivamente. Através dos resultados alcançados, é possível concluir que a pesquisa atendeu 

aos objetivos definidos.  

Palavras-chave: Lean Healthcare, Processo de cadastramento de pacientes, Mapeamento de 

Fluxo de Valor, Abordagem Lean. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Through the methodology of the case study, the purpose of the research was to propose 

improvements to the patient registration process, with the tools application aimed at improving 

the process, through a Lean approach, focusing on waste elimination and with the use of Value 

Stream Mapping and the A3 Report. Through the use of VSM, it was possible to identify 

problems throughout the patient registration process and to propose improvements to these 

problems with the elaboration of a modified process (Future VSM), illustrating an expected 

hypothetical process by eliminating the problems identified. The Pareto Chart was used to select 

the most critical problem, which was submitted to the preparation of the A3 Report, in order to 

develop the proposed improvement. The development of the proposal suggested throughout the 

A3 Report was supported by the use of the 5w2h and 5 Why tools, which served to enable the 

suggestion of an action plan and the identification of the root cause of the critical problem, 

respectively. Through the results achieved, it is possible to conclude that the research achieved 

the defined objectives. 

 

Keywords: Lean Healthcare, Patient Registration Process, Value Stream Mapping, Lean 

Approach. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Considerações iniciais 

O Lean é uma filosofia de gestão baseada em práticas desenvolvidas pelo Sistema 

Toyota de Produção com o objetivo de melhorar o sistema produtivo industrial através da 

eliminação de desperdícios, aumento da qualidade e diminuição de custos (LINDSAY & 

KUMAR, 2013). 

Ao longo das últimas décadas, a filosofia Lean tem sido disseminada pelo setor 

industrial, com o objetivo de aumentar a eficiência de processos, reduzir o tempo e custos de 

produção. Apesar dos conceitos de manufatura enxuta terem surgido na indústria, a crescente 

exploração e estudo da filosofia Lean aumentou sua aplicabilidade, que atualmente, abrange 

outras áreas. No entanto, apesar da disseminação dos conceitos do Lean nos últimos anos 

(TAYLOR & TAYLOR, 2009 apud LINDSAY & KUMAR, 2013), implementações Lean 

Healthcare ainda estão em seu início, em comparação com o setor industrial (RADNOR, 2011 

et al. Apud LINDSAY & KUMAR, 2013), ao qual muitos projetos já foram realizados no 

sistema dos EUA. 

 A necessidade crescente de recursos na área da saúde, torna cada vez mais necessária a 

utilização de métodos racionais para a obtenção de uma gestão mais eficiente. Além da 

insuficiência de recursos para investimentos, existe também a não utilização de métodos 

eficazes, efetivos e pouca conscientização dos usuários e trabalhadores, o que agrava os 

problemas de gestão nas unidades (LIMA, 2007). Este fato motivou o surgimento de diversos 

projetos Lean Healthcare, direcionados à área da saúde, com o objetivo de melhorar a gestão 

de serviços nos hospitais e unidades de saúde em geral. 

A fisioterapia é uma forma de tratamento para disfunções e incapacidades de pacientes, 

e se faz necessária para indivíduos que se encontram em quadro pré-cirúrgico, pós-cirúrgico, 

em casos terminais, ortopédicos, pediátricos, neurológicos entre outros. Seu principal objetivo 

é propor e executar o tratamento fisioterápico adequado em busca da reabilitação do paciente 

para aumentar a qualidade de vida do mesmo (MILANI et al., 2006). 

Apesar da importância do tratamento fisioterápico, os recursos destinados à área da 

saúde são insuficientes e incapazes de suprir a demanda por estes serviços, tornando necessário, 
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um estudo aprofundado sobre o processo de cadastramento de pacientes com ênfase no 

desperdício gerado ao longo do processo. É esperado, portanto, que através de um estudo sobre 

os problemas do centro de fisioterapia, com ênfase na redução de desperdícios, e na otimização 

dos processos, seja possível propor soluções que possibilitem a redução desse desperdício 

(RESENDE, 2010). 

O alvo do estudo é um centro de fisioterapia da rede pública, localizado no município 

de Magé, região metropolitana do Rio de Janeiro. A unidade atende à 16 bairros, com a 

finalidade de restaurar, desenvolver e conservar a capacidade funcional do paciente. A pesquisa 

foi motivada pela problemática do não suprimento da demanda de pacientes existente na cidade. 

A partir deste fato, se fez necessário buscar meios para a investigação de possíveis problemas, 

que pudessem influenciar na capacidade de atendimento da unidade.  

1.2.Objetivos 

1.2.1. Objetivo Geral 

Este projeto final de curso tem como objetivo principal, propor uma solução para os 

problemas identificados ao longo do processo de cadastramento de pacientes do centro de 

fisioterapia estudado, através da aplicação de ferramentas, baseada naa abordagem Lean. 

1.2.2. Objetivos específicos 

A obtenção do objetivo geral implica na obtenção dos seguintes objetivos específicos: 

1. Estudar sobre a abordagem Lean na saúde; 

2. Aplicar ferramentas visando a identificação de problemas; 

3. Identificar problemas inerentes ao processo de cadastramento de pacientes; 

4. Propor melhoria no processo de cadastramento de pacientes (MFV Futuro); 

5. Elaborar relatório visando desenvolver a proposta de melhoria para o problema mais 

crítico identificado. 

 

1.3. Justificativa  

Devido à crise política e econômica em que o Brasil se encontra, e devido à expansão 

da abordagem Lean do setor industrial para os outros setores, o presente trabalho se torna 
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relevante, à medida em que possibilita sua utilização como parâmetro para trabalhos futuros 

que envolvam a proposição de melhorias de baixo custo, na área da saúde. No Brasil, em 2013 

o investimento na área da saúde foi de 8,2% do total investido em todo o país (47,3 Bilhões), 

segundo o levantamento realizado pelo Conselho Federal de Medicina (CFM). A partir deste 

cenário, se faz importante a utilização de métodos e ferramentas que possibilitem a redução dos 

desperdícios na área da saúde com o objetivo de aprimorar a gestão de serviços de saúde 

(CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 2014). 

Tendo em vista a escassez de investimentos na área da saúde, e a investigação do centro 

de fisioterapia público estudado, é possível verificar que este não possui capacidade de 

atendimento suficiente para suprir a demanda do município. Considerando a inviabilidade de 

grandes investimentos financeiros para o centro de fisioterapia, o estudo se torna relevante, pois 

visa a proposição de soluções a fim de tentar reduzir os desperdícios ao longo do processo de 

cadrastamento de pacientes, para que haja um melhor aproveitamento de recursos. 

Através do presente estudo, espera-se obter as consequências e resultados da aplicação 

de métodos e ferramentas, utilizando a abordagem Lean, o que possibilita a sua utilização para 

projetos futuros que tenham como objetivo a implementação do Lean na área da saúde. 

A filosofia Lean, proveniente do Sistema Toyota de Produção se faz importante devido 

a situação debilitada das unidades públicas de saúde do Brasil. Através da aplicação das 

ferramentas Lean, espera-se obter proposições de melhorias para o centro fisioterápico 

estudado, a fim de possibilitar a redução de desperdícios ao longo do processo de cadastramento 

de pacientes da unidade. 

Além de todos os motivos citados acima, o trabalho é relevante para o pesquisador, pois 

possibilita um estudo aprofundado sobre aplicação de ferramentas voltadas para a área da saúde, 

visto que as mesmas são normalmente utilizadas em outras áreas, trazendo uma abordagem 

diferente de suas convencionais aplicações. 

Segundo Resende (2010) “O tempo de espera e os desperdícios afetam fortemente a 

percepção da qualidade pelos pacientes.” Através da aplicação da abordagem Lean no setor de 

saúde é possível identificar problemas e propor soluções a fim de minimizar os desperdícios, e 

deste modo, sugerir um processo mais enxuto, o que pode gerar um aumento de qualidade dos 

serviços.  
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1.4.Delimitação da Pesquisa 

Este trabalho de pesquisa está limitado à utilização de ferramentas através de uma 

abordagem Lean na área de serviços de saúde, visando a proposição de melhorias do processo 

de cadastramento de pacientes, focadas na redução de desperdícios e retrabalhos. A motivação 

da pesquisa se deve à problemática de não suprimento da demanda de pacientes da região. Este 

fato motivou a investigação do processo, segundo relatos dos fisioterapeutas, que possuía maior 

possibilidade de apresentar problemas. O alvo do estudo selecionado é um centro de fisioterapia 

localizado na cidade de Magé, RJ. Através do trabalho em questão espera-se obter como 

resultado, propostas de melhoria para o processo de cadastramento de pacientes da unidade. 

Este trabalho restringe-se ao estudo de caso do centro de fisioterapia realizado durante o 

segundo semestre de 2016 e o primeiro semestre do ano de 2017. Portanto todos os dados 

obtidos, análises realizadas e proposições pertencem ao período referido. 

 

1.5. Estrutura do Trabalho  

Este trabalho é dividido em cinco capítulos: 

Capítulo 1 – INTRODUÇÃO – O primeiro capítulo do trabalho refere-se às 

considerações iniciais, justificativa, os objetivos geral e específicos e a delimitação da pesquisa. 

Capítulo 2 – REFERENCIAL TEÓRICO – O capítulo é composto pela revisão 

bibliográfica e abordagem de questões históricas sobre a abordagem Lean e sua aplicação na 

área da saúde. Este capítulo também aborda os princípios do Lean, suas limitações e ferramentas 

básicas utilizadas na abordagem Lean.  

Capítulo 3 – METODOLOGIA – Este terceiro capítulo refere-se à metodologia 

empregada neste projeto de fim de curso. A metodologia abrange também a definição do 

método que deverá ser utilizado e o tipo de estratégia de pesquisa selecionada. As definições 

metodológicas possibilitam a coleta de dados e análise do problema. 

Capítulo 4 – ESTUDO DE CASO – Apresenta o desenvolvimento do trabalho em 

relação à aplicação de ferramentas e proposição de melhorias direcionadas ao processo de 

cadastramento e gerenciamento de pacientes.  
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Capítulo 5 –RESULTADOS E DISCUSSÃO – O quinto capítulo do trabalho apresenta 

a abordagem dos resultados obtidos ao longo do presente estudo de caso.  

Capítulo 6 – CONCLUSÃO – O sexto e último capítulo do trabalho apresenta as 

conclusões acerca da realização do trabalho e sugestões sobre trabalhos futuros. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

       2.1. História do pensamento enxuto 

O pensamento enxuto ou Lean thinking é a forma de pensar baseada na mudança e 

reorganização do ambiente produtivo com a finalidade de se obter otimização e redução de 

desperdícios (AZEVEDO, 2014). A origem do pensamento enxuto se deve aos princípios do 

Sistema Toyota de Produção, que se iniciou no Japão após a Segunda Guerra Mundial, apesar 

da baixa produção e da escassez de recursos nas indústrias japonesas naquela época. Devido ao 

crescimento nulo e da baixa demanda proveniente da difícil situação econômica, surgiu a 

necessidade de se produzir de acordo com a necessidade do mercado, ocorrendo assim a 

implementação do Sistema Toyota de Produção, resultando no surgimento da mentalidade 

enxuta (GOUVÊA, 2012). 

Os princípios do pensamento enxuto possuem como primórdio o entendimento sobre o 

que é valor para o cliente ou usuário, e com ele, a possibilidade de identificar e eliminar os 

desperdícios através da melhoria contínua dos processos de produção. Os métodos de produção 

estão sendo utilizados em todo o mundo, assim como o Sistema Toyota de Produção, que 

segundo Ohno (1997), é um método revolucionário, que continuará evoluindo e se 

desenvolvendo ao longo dos próximos anos. 

Embora tenha surgido na indústria, a mentalidade enxuta vem sendo disseminada  ao 

longo de décadas, e atualmente vem se expandindo também no setor de serviços. Sua 

importância é valorizada principalmente mediante crises econômicas e situações em que há 

baixa procura e necessidade de produção sob demanda (AZEVEDO, 2014). A partir deste 

cenário deu-se inicio ao Just-in-time, utilizado para reduzir estoques e produzir sob demanda. 

O Just-in-time surgiu como um dos pilares de sustentação do Sistema Toyota de Produção 

(STP), significando o fornecimento das partes necessárias no momento em que são necessárias. 

A utilização de forma ideal do Just-in-time pode resultar no estoque zero (OHNO, 1997). 

O pensamento enxuto serve de base para a sustentação do Sistema Toyota de Produção, 

que por sua vez, apresenta a minimização de custos através da redução de desperdícios ao longo 

do processo produtivo como uma de suas principais características. Portanto, a mentalidade 

enxuta está diretamente relacionada ao STP. As principais metodologias do Sistema Toyota de 

Produção utilizadas para se obter aumento da qualidade e redução de desperdícios de recursos 
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podem ser descritas como uma estrutura, diferentemente de um conjunto de técnicas (LINKER, 

2005).  

Segundo Ohno (1997), o modelo do Sitema Toyota de Produção, focado na redução de 

desperdícios, é sustentado por dois “pilares”: A autonomação e o Just-in-time, que podem ser 

visualizados na Figura 1, como pilares da “Casa do Sistema Toyota de Produção”. 

O Just-in-time faz referência à produção da peça, produto ou serviço no momento em 

que é necessário e em quantidade necessária (OHNO, 1997). Para este objetivo, é preciso 

considerar os componentes deste pilar que são o Tempo takt, o Fluxo Contínuo e o Sistema 

Puxado: Tempo takt é o ritmo em que o produto é produzido para atender o cliente de acordo 

com uma determinada demanda tendo em vista as restrições da linha de produção. De maneira 

concreta, o Tempo takt é o ritmo produtivo do produto ou parte deste em uma linha de produção 

(ALVAREZ & ANTUNES JR, 2001). O Fluxo Contínuo possui o objetivo de evitar 

interrupções ao longo do sistema produtivo, de forma que o arranjo físico possibilite uma 

produção que vise a eliminação de estoques em processo e apresente um baixo lead time 

(WOMACK & JONES, 1996). O Sistema Puxado é um método de controle de produção que 

gera eliminação de superprodução funcionando de forma que as atividades seguintes ao longo 

do fluxo informam sobre suas necessidades de produção para as atividades anteriores (LIKER 

& MORGAN, 2006). O sistema em questão, possui o objetivo de controlar a movimentação de 

material através da menor quantidade de recursos e estoque possível (LIKER, 2005). 

De acordo com a Figura 1, a outra base de sustentação do Sistema Toyota de Produção 

é a autonomação, Jidoka ou também conhecido como automação com um toque humano. 

Segundo Alvarez e Antunes Jr (2001), se trata de máquinas com inteligência humana capazes 

de realizar tarefas simples, como interromper a produção por detectar o desvio de um padrão. 

A automatização das máquinas é útil a medida em que evita a fabricação de produtos não 

conformes (OHNO, 1997). 

Como pode ser visualizado na Figura 1, o nivelamento da produção ou Heijunka, a 

melhoria contínua (kaizen) e o trabalho padronizado são responsáveis por garantir a estabilidade 

do modelo de produção. 

O objetivo do Heijunka é criar um fluxo de pedidos nivelados a um nível de carga de 

trabalho. Quando a carga de trabalho é nivelada, é possível promover a padronização dos 
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processos. A carga de trabalho é necessária para se saber a quantidade de estoques que devem 

ser armazenados (ALVAREZ & ANTUNES JR, 2001). 

A estrutura que representa o modelo do Sistema Toyota de Produção pode ser 

representada pela Figura 1. 

 

Figura 1 - Estrutura do Sistema Toyota de Produção 

Fonte: Adaptado de Liker (2005) 

2.2. Princípios da filosofia Lean 

A filosofia Lean é a forma de gestão baseada nas práticas e resultados do Sistema Toyota 

de Produção, que segundo Liker e Morgan (2006), é o exemplo mais disseminado da busca por 

processos enxutos. Se tratando da eliminação de desperdícios e da mentalidade enxuta, há na 

verdade em muitos casos a pura aplicação de ferramentas em busca da redução de prazos e 

custos, o que não é suficiente para criar a filosofia Lean nas organizações. Apesar de algumas 
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empresas explorarem as ferramentas de forma superficial, a filosofia Lean é de fato adotada 

quando há uma mudança cultural na organização (LIKER & MORGAN, 2006). 

Segundo Womack e Jones (1996), existem 5 princípios do Lean thinking que auxiliam 

na gestão organizacional: O valor, a cadeia de valor, o fluxo contínuo, o sistema puxado e a 

melhoria continua. Abaixo será feita uma descrição sucinta sobre esses tópicos. Portanto, para 

manter uma mentalidade enxuta é necessário que haja a especificação do valor, identificação 

das etapas que geram valor e a garantia de que a sequência de atividades funcione de forma 

ininterrupta e cada vez mais eficaz (WOMACK & JONES, 1996).  

2.2.1. Valor 

Segundo Azevedo (2014), o valor é a premissa que consiste nas características obtidas 

pela percepção do cliente sobre o produto ou serviço. Segundo Womack (1996), “O valor é o 

ponto de partida crítico para o pensamento enxuto, e só pode ser definido pelo cliente final.” 

Em relação a definição do valor do produto, a grande dificuldade está no entendimento da real 

necessidade do cliente, que se dá pelo que ele precisa, e não significa necessariamente ouvir 

sua opinião. Produtos com potencial de inovação a nível mundial normalmente são novidade, 

além de fornecer ao cliente o que ele não tem conhecimento prévio de sua necessidade 

(WOMACK, 2004 apud AZEVEDO, 2014). 

Para uma identificação precisa sobre o que é considerado valor para o cliente, é 

necessário que haja uma análise sobre as necessidades do cliente final. Essa análise pode ser 

realizada após o levantamento de dados sobre os clientes e por meio de entrevistas ou 

observação direta (AZEVEDO, 2014). 

2.2.2. Cadeia de valor 

Dentre os princípios da filosofia Lean, existe o mapeamento da cadeia de valor, que 

apresenta a fase de identificação das etapas que agregam e não agregam valor ao produto final 

(AZEVEDO, 2014). Portanto, a cadeia de valor é a definição do processo no qual o serviço ou 

produto é submetido até a entrega ao cliente. Para Womack e Jones (1996) a cadeia de valor é 

o conjunto de todas as atividades específicas, o que inclui projetar, encomendar e fornecer um 

produto específico, desde o conceito até o lançamento, do pedido à entrega para o cliente. A 

partir deste mapeamento, é possível eliminar as etapas que não agregam valor, reduzindo os 

custos de máquina, tempo e energia dos processos (AZEVEDO, 2014).  



13 

 

Ao longo do mapeamento da cadeia de valor existem atividades diretamente ou 

indiretamente relacionadas ao produto final. Segundo Liker (2005), para a classificação dessas 

atividades, pode-se dividi-las em três grupos: 

 Atividades que Agregam Valor (AV) – São as atividades que acrescentam valor 

ao produto, que fazem com que os clientes estejam dispostos a pagar mais para 

tê-lo. 

 Atividades que Não Agregam Valor (NAV) – São atividades dispensáveis ao 

processo, sendo portanto o foco de eliminação da cadeia de valor. 

 Atividades que Não Agregam Valor, porém necessárias – São atividades que não 

acrescentam valor ao produto final, porém são necessárias para o funcionamento 

da cadeia produtiva. 

Em resumo, a definição do valor agregado depende da análise da cadeia produtiva e 

classificação das atividades para possibilitar a eliminação das atividades dispensáveis. Após a 

eliminação das atividades dispensáveis é possível melhorar o processo, eliminando o 

desperdício, e agregando mais valor ao produto final (LIKER, 2005). 

2.2.3. Fluxo contínuo 

O fluxo contínuo representa a produção sem interrupções com o objetivo de atender as 

necessidades do cliente com o menor tempo de processamento e menor custo de estoque. O 

fluxo faz referência à movimentação de materiais, pessoas ou informações. A ideia do fluxo 

contínuo é evitar ou reduzir as atividades que comprometam a fluidez do processo, podendo 

resultar na redução do tempo de resposta ao cliente (AZEVEDO, 2014). Segundo o Lean 

Institute Brasil (2016) “O fluxo contínuo é um dos princípios fundamentais de qualquer 

processo lean. Fazer fluir significa reduzir etapas, esforços, tempos e custos desnecessários”. 

Este fluxo é responsável pela redução dos estoques e do tempo de espera, além da eliminação 

de filas. 

Para alcançar o fluxo contínuo é necessário que todos os equipamentos, máquinas e 

operadores estejam preparados para desempenhar suas atividades. Portanto, é necessário que o 

sistema esteja em condições favoráveis para operar. O sistema inclui colaboradores capacitados, 

máquinas e equipamentos disponíveis e em conformidade (LEAN INSTITUTE BRASIL, 

2016). 
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2.2.4. Produção puxada 

Este princípio refere-se à produção sob demanda, garantindo que a prestação do serviço 

ou produção do produto ocorra somente após a solicitação do cliente (WOMACK; JONES, 

2004 apud AZEVEDO, 2014). Portanto, este princípio se torna eficaz tendo como resultado a 

minimização dos estoques e consequentemente dos custos inerentes a estes. Para Womack 

(1996), esta forma de produção é o oposto da produção empurrada por um sistema, pois o 

segundo resulta em estoques desnecessários por não operar sob a demanda do cliente. 

A Figura 2 abaixo, ilustra os dois sistemas de produção e seu funcionamento envolvendo 

a matéria-prima e o produto final, além dos processos pelo qual a matéria-prima se torna o 

produto acabado: 

      

Figura 2 - Produção puxada e Produção empurrada 

Fonte: Tubino (2004) 
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Para evidenciar a produção puxada, podem ser utilizadas abordagens empresariais como 

o Just-in-time (RIANI, 2006). Existe uma diferença considerável entre a forma com que o 

sistema convencional (Produção empurrada) e os sistemas que possuem como um dos pilares, 

o Just-in-time (Produção puxada), efetivam a produção (TUBINO, 2004). 

2.2.5. Perfeição 

A busca pela perfeição se dá pela possibilidade de ocorrência de falhas que podem 

comprometer todo o processo produtivo, e que portanto, não devem ocorrer. Este princípio é 

definido como a busca ininterrupta pela mudança no fluxo da cadeia de valor de modo que todas 

as atividades gerem valor (WOMACK & JONES, 2010). 

Este quinto princípio também refere-se à eliminação de retrabalhos e aumento da 

qualidade através do acompanhamento promovendo a melhoria contínua de todas as etapas do 

processo. A perfeição de forma conceitual é impossível de ser estabelecida, porém, é importante 

que a ideia de melhoria contínua seja disseminada entre os funcionários de forma que esta 

prevaleça para que a aplicação da mentalidade enxuta seja bem sucedida na organização. Para 

este fim existem diversas técnicas disponíveis que já são comumente aplicadas no meio 

empresarial (WOMACK & JONES, 2004 apud AZEVEDO, 2014). 

Este princípio demonstra a continuidade do Lean como uma metodologia que funciona 

enquanto todas as atividades existentes na cadeia produtiva gerem valor. Portanto, se trata de 

um princípio inatingível e significa o funcionamento do Lean de forma ininterrupta em busca 

da perfeição (WOMACK & JONES, 2004 apud AZEVEDO, 2014). 

2.3. Métodos e ferramentas 

A implementação da filosofia Lean nas indústrias e demais organizações, é na realidade, 

proveniente da combinação de práticas e técnicas sistematicamente organizadas. Este 

pensamento é posto em prática através da aplicação de uma série de métodos e ferramentas 

capazes de gerarem mudanças nos processos e aprimorarem o resultado final. Segundo Leitner 

(2010) apud Garcia et al. (2013), essas ferramentas são normalmente designadas de ferramentas 

do Lean (“Lean tools”). Dentre as diversas ferramentas que podem ser utilizadas para a 

implementação do Lean, é conveniente explicitar as mais disseminadas a nível de utilização, 

não somente no setor industrial mas na área de serviços, e em específico, na área da saúde. 
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Este trabalho visa a utilização de ferramentas para identificação, análise de problemas e 

proposição de soluções. Logo, se faz necessário as ferramentas: Value Stream Mapping (VSM), 

5w2h, 5 porquês, gráfico de pareto e Relatório A3. Abaixo será dissertado sobre ferramentas 

básicas utilizadas em estratégias que visam a diminuição de desperdícios na rotina de hospitais 

(GRABAN, 2013). 

2.3.1. Mapeamento de Fluxo de Valor - MFV 

Segundo Womack e Jones (2004), fluxo de valor é o conjunto de atividades utilizadas 

desde o conceito até o lançamento do produto. Através da cadeia de valor é possível identificar 

e mapear todas as atividades que agregam ou não valor ao produto ou serviço ao longo do 

processo produtivo. Após a definição de valor do produto final perceptível ao cliente, é 

importante que os processos sejam mapeados, demonstrando quais atividades são relevantes e 

quais são consideradas dispensáveis. Essa etapa é de extrema importância para a implementação 

do Lean, pois permite identificar e eliminar possíveis desperdícios nos processos. 

O Value Stream Mapping (VSM) ou Mapeamento do Fluxo de Valor (MFV) é 

representado por um mapa que demonstra o fluxo de materiais, pessoas e informações ao longo 

do processo de produção (RIANI, 2006). O mapa se inicia desde o momento do fornecimento 

de matéria-prima e se encerra com a entrega do produto acabado ao cliente. Se trata de uma 

ferramenta utilizada para identificação de problemas ao longo do processo de produção como 

atrasos e gargalos, sendo capaz de evidenciar oportunidades de melhoria em todas as etapas de 

produção. A utilização do Value Stream Mapping é utilizada para ilustrar a situação presente 

mas também pode ser utilizada para ilustrar uma situação futura (WOMACK& JONES, 2004). 

Para a aplicação do MFV, é necessário que exista uma simbologia associada ao mapa, 

de forma que essa, possibilite o entendimento do processo. A Figura 3  a seguir, ilustra um 

exemplo de simbologia adotada para a realização do mapeamento de fluxo de valor. 
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Figura 3 - Legenda de itens do MFV 
 

Fonte: Alves et al (2005, p. 5) 

 

Além do fluxo de materiais, que apresenta maior visibilidade no setor industrial, 

também existe o fluxo de informações (RIANI, 2006). Segundo Alves et al.(2005), esse fluxo 

é importante para se obter informações sobre a quantidade de matéria-prima necessária, bem 

como a quantidade de produtos que devem ser produzidos. Na Figura 4 a seguir, é possível 

visualizar também o fluxo de informações além do fluxo de materiais em um processo de 

produção. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Alves et al (2005, p. 2) 

Informação 

Materiais 

Fluxo da Produção 

Figura 4 - Fluxo de materiais e informações em um processo produtivo 
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2.3.2. 5 Porquês 

A ferramenta “5 Porquês” teve sua origem no Japão, com o propósito de auxiliar na 

identificação da causa raiz de problemas através de cinco perguntas seguidas para se obter o 

porquê da ocorrência desses problemas (OHNO, 1997). O aplicador da ferramenta deve por 

meio desses questionamentos, analisar prováveis causas do problema, levando em consideração 

o problema analisado e sua participação real. Apesar da simplicidade de aplicação, o método 

historicamente apresenta resultados significativos (WEKERMA, 1995). Este método é 

aplicável a qualquer ambiente, sendo muito utilizado na área da qualidade, para a análise de 

problemas (PIECHNIKI, 2014).  

O fluxo de questionamentos que compõem o método pode ser visualizado na Figura 5 a 

seguir. 

 

 

Figura 5 – Perguntas da ferramenta 5 Porquês 

Fonte: Piechniki (2014, p. 5) 



19 

 

2.3.3. 5w2h 

O 5w2h é uma ferramenta prática da qualidade que possibilita uma abordagem para a 

identificação de informações acerca de um projeto, funcionando como um plano de ação 

sintetizado (MARIANI et al, 2005). Este plano de ação deve ser realizado em conjunto, com 

todos os colaborados ou pessoas envolvidas no projeto, visando a definição sobre as ações que 

devem ser realizadas e acordadas por todos os envolvidos (PIECHNIKI, 2014).O nome da 

ferramenta surgiu através da união das letras iniciais (em inglês) de cada questionamento que 

deve ser respondido (PIECHNIKI, 2014). 

A seguir, através da Figura 6, pode-se observar as perguntas que devem ser respondidas 

para a elaboração do 5w2h (PIECHNIKI, 2014). 

 What (O quê): Que tarefa deve ser realizada. 

 When (Quando): Cronograma com prazos para a realização das tarefas. 

 Who (Quem): O responsável pela execução da tarefa. 

 Where (Onde): O local onde as tarefas devem ser executadas. 

 Why (Porque): O motivo das tarefas serem executadas. 

 How (Como): Define a forma com que as tarefas devem ser executadas. 

 How Much (Quanto Custa): Considera os custos envolvidos para a execução das 

tarefas. 

 

 

Figura 6 - Perguntas da ferramenta 5w2h 

Fonte: Adaptado de Piechniki (2014, p. 4) 
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2.3.4. Gráfico de Pareto 

O diagrama ou gráfico de Pareto, possui esse nome devido ao economista italiano 

Vilfredo Pareto, que o desenvolveu, após observar dois fatos sobre problemas sócio-

econômicos (LINS, 1993): 

1. Poucas causas influenciavam fortemente o problema. 

2. Uma grande quantidade de causas tinham uma influência menos relevante sobre 

o problema. 

Comprovou-se que na indústria e na administração, os problemas se comportavam de 

modo semelhante. Desta forma, passou a ser importante investigar as causas que possuem maior 

impacto sobre os problemas, para solucioná-la, de forma a obter maior ganho através da solução 

do problema abordado (LINS, 1993). Por meio deste estudo sócio-econômico, foi concluído 

que 80% de toda a riqueza do país pertencia a uma pequena parte da população equivalente a 

20%. Essa relação foi expressa em forma de gráfico, que se transformou em uma ferramenta da 

qualidade (CARVALHO & PALADINI, 2013).  

O gráfico de Pareto é um método simples, ilustrado por um gráfico de barras elaborado 

através da coleta de dados e é utilizado na separação de causas de um problema de acordo com 

sua frequência de ocorrências, para auxiliar na identificação da causa que possui maior 

influência sobre o problema (MARTINELLI, 2009).  

A aplicação do diagrama de Pareto também possibilita (OLIVEIRA et al, 2005): 

 Identificar, analisar e detalhar problemas no geral e suas causas. 

 Visualizar e priorizar as medidas que possibilitam o melhor resultado. 

 Confirmar os resultados das medidas de melhoria. 

 Verificar a situação atual com diagramas para analisar os efeitos das 

modificações realizadas no processo. 

 Detalhar as principais causas dos problemas e os fatores responsáveis pelos 

maiores resultados em busca da extinção da causa. 

 Definir a melhoria do projeto com a identificação das principais fontes de custo. 
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A Figura 7 exemplifica o diagrama de Pareto elaborado para mensuração de causas 

tendo como problema, os custos provenientes da fabricação de produtos. Este problema tem 

como causas: instalações, Matéria-prima, Mão de obra, Transporte e outras causas adversas, 

onde as duas primeiras causas (Instalações e Matéria-prima) somadas equivalem a 

aproximadamente 75% dos problemas (OLIVEIRA et al, 2005). 

 

 

Figura 7 - Gráfico de Pareto da fabricação de produtos 

Fonte: Paladini (1994) apud Oliveira et al. (2005, p. 3) 

 

 

2.3.5. Relatório A3  

O A3 é uma ferramenta utilizada no processo de gerenciamento normalmente expresso 

em uma folha A3. O gerenciamento através deste relatório tem como objetivo possibilitar o 

detalhamento sobre o problema, incluindo sua abordagem, análises, e planejamento. Esta 

ferramenta visa a compreensão geral do problema de forma simples e viabilizar a tomada de 

decisões necessárias. A utilização do A3 resulta na obrigação por parte do aplicador de analisar 

minuciosamente as informações do problema (PRADELLA, 2015). 

A utilização corrente desta ferramenta a transformou em uma peça chave para o 

programa de melhorias contínuas da Toyota. Através de uma abordagem sistemática do 
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problema e da realização de um processo rigoroso, possibilita a definição de um plano de ação 

e propostas de melhorias (RODRIGUES, 2014 apud PRADELLA, 2015).  

Segundo Shook (2008), o A3 surgiu na Toyota como um método proveniente da união 

de dois processos de gerenciamento: gerenciamento estratégico e alinhamento de metas e 

objetivos. O primeiro também inclui resolução de problemas. A junção desses processos gerou 

o relatório A3, que pode substituir o PDCA em alguns casos, pois seguem o mesmo princípio 

de implementação. Sendo assim, as etapas do A3 possuem uma lógica semelhante ao PDCA 

como pode ser observado na Figura 8 a seguir: 

De acordo com a Figura 8 abaixo, Shook (2008) descreve cada função A3: 

1- Contexto – Detalhamento do contexto do que está sendo feito ou planejado. Inclui a 

explicação da relevância do importância do problema está sendo estudado, o desafio a 

ser enfrentado ou o projeto a ser implementado;  

2- Condições atuais – Inclui Explicações sobre o que está acontecendo ou informações 

referentes ao problema, desafio ou projeto a ser trabalhado. Incluindo quadros, gráficos, 

desenhos, mapas, caso sejam necessários para melhorar e ampliar a visualização;   

3- Objetivo e metas – Essa etapa deve descrever claramente e de maneira precisa o 

resultado aguardado, fazendo uso de detalhes para os resultados específicos exigidos. 

4- Análise - Parte do documento em que se relata a situação e as causas, ou seja, detalhar 

a relação entre a causa e o efeito que criaram a oportunidade entre o que se tem hoje e 

o que se espera conseguir;  

5- Contramedidas Propostas – Essa seção do documento define as ações corretivas com 

foco no problema, no desafio ou nos objetivos ou metas, em busca da causa raiz.  

6- Plano – Aqui nessa etapa se detalha todas as atividades e os indicadores do plano de 

ação, que deve ser objetivo e claro, além de explicitar quem faz o quê e quando, sempre 

visando resolver o problema, atingir a meta ou implementar o projeto;  

7- Acompanhamento – Ao final se detalha o acompanhamento e o aprendizado obtido 

durante o enfrentamento do problema, desafio ou projeto a ser implementado, gerando 

o histórico.  

 



23 

 

Fonte: SHOOK (2008, p.08) 

2.4.As vantagens do Lean 

Atualmente, a enorme quantidade de empresas existentes no mercado, tem estimulado 

cada vez mais a competitividade, que por sua vez é intensificada pela busca por meios de se 

produzir visando o custo mínimo (RIANI, 2006; RESENDE,2010). Existem diversas formas de 

minimizar custos e aumentar a qualidade de uma empresa. Entretanto, a aplicação da filosofia 

Lean possui o diferencial de aumentar a produtividade, promover redução de custos, eliminação 

de desperdícios e aumento da qualidade de forma eficaz, gerando resultados expressivos 

(RESENDE, 2010). Além disso, a implementação do Lean que anteriormente era realizada 

apenas no setor industrial, atualmente, é aplicado também no setor de serviços, e em particular, 

na área da saúde (GARCIA, 2013).  

A disseminação dos resultados provenientes da aplicação desta filosofia nas 

organizações resultou na popularidade do Lean, que tem como inspiração os princípios do 

Sistema Toyota de Produção, provenientes do setor industrial. Esses resultados associados à 

aplicabilidade das ferramentas que compõem essa filosofia de gestão, estimularam a exploração 

Figura 8 – Estrutura do Relatório A3 
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da mesma e resultaram na expansão de sua aplicabilidade a outros setores (RESENDE, 2010). 

Parte da popularidade do Lean, se deve ao fato de não necessitar de grandes investimentos e 

pela sua fácil aplicação (GARCIA, 2013). 

Algumas vantagens da implementação do Lean nas organizações (RIANI, 2006; 

RESENDE, 2010; GARCIA, 2013): 

 Aumento da Produtividade; 

 Diminuição de Custos; 

 Eliminação de Desperdícios; 

 Aumento da Qualidade; 

 Padronização dos Processos; 

 Aumento da Segurança; 

 Proporciona Maior Flexibilidade; e 

 Redução do Tempo de Processos. 

O Lean Manufacturing apresenta ferramentas aplicáveis capazes de gerar resultados 

expressivos, e através da filosofia de gestão Lean pode construir ou transformar uma cultura de 

aprendizagem voltada para a melhoria. Deste modo, o Lean Manufacturing é considerado uma 

estrutura e não somente técnicas associadas à aplicação de ferramentas (AZEVEDO, 2014). 

2.5. Limitações do Lean 

Apesar dos inúmeros benefícios anteriormente identificados como a facilidade, o baixo 

custo de implementação e da capacidade de promover resultados expressivos, o Lean 

Manufacturing possui suas limitações. Muitas organizações apresentam resistência à mudanças, 

além da dificuldade de aceitação por parte de empresas que possuem uma cultura rígida 

(RIANI, 2006). Segundo Garcia (2013), promover a mudança de mentalidade nas instituições 

é uma das grandes barreiras para a implementação do Lean.  

A padronização necessária para a implementação e funcionamento da filosofia Lean de 

gestão, pode ser considerada uma forma de inibir a autonomia dos colaboradores devido ao 

nível de padronização em que os processos são submetidos. Embora a normalização possa ser 

de grande utilidade aplicada a situações ou atividades de rotina, um excesso de padronização 
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pode trazer diminuição de capacidade de adaptação a situações inesperadas (HOLDEN, 2011 

apud GARCIA, 2013). 

Além da dificuldade relacionada à mudança cultural da organização, esta filosofia de 

gestão é vista como causa do desemprego, pois através da melhoria dos processos e redução 

dos desperdícios associados a estes, algumas funções são consideradas desnecessárias. Há, 

portanto, por parte dos operários a imagem do Lean como responsável pela eliminação de 

postos de trabalho (HOLDEN, 2011; MAZZOCATO et al., 2012, apud GARCIA, 2013). 

Segundo Kollberg et al. (2007) citado em Garcia (2013), a implementação da estrutura 

do Lean Manufacturing possui como limitação, empresas muito automatizadas, pois a 

mecanização das atividades exige pouca capacitação e preparação de seus colaboradores. De 

forma análoga, a aplicação de técnicas e ferramentas do Lean pode se tornar ineficaz tendo em 

vista instituições que se opõem à invariabilidade ou fornecem serviços que sofrem influência 

da imprevisibilidade. 

2.6. Lean na saúde 

Mesmo sendo desenvolvido no setor industrial, a amplitude do Lean thinking permite 

sua aplicabilidade em outros setores incluindo o setor de serviços (RESENDE, 2010). A 

filosofia Lean em si, abrange além das técnicas e ferramentas, a forma de gerenciar processos, 

atividades e pessoas (LEAN INSTITUTE BRASIL, 2016). Muitos hospitais e unidades de 

saúde em todo o mundo trabalham sob a aplicação das práticas do Lean, no entanto, apenas 

uma parte destas unidades adotam a filosofia Lean como estrutura e forma de gestão (PINTO, 

2014).  

O Lean thinking adaptado ao setor da saúde é chamado de Lean Healthcare. Porém, 

tanto o Lean thinking quanto o Lean Healthcare são regidos pelos mesmos princípios 

(ARAÚJO, 2009). O setor de saúde também adota metodologias para melhoria, muitas que tem 

sua origens provenientes do Sistema Toyta de Produção (SINHA & WELCH, 2012).  

A área da saúde demonstra grande interesse sobre as práticas do Lean pela necessidade 

de diminuição de desperdícios, de retrabalhos e aumento da qualidade na prestação de serviços 

(ARAÚJO, 2009). É necessário, portanto, que haja treinamento e capacitação por parte da 

liderança da organização. Assim como na área industrial, o setor de saúde também apresenta 

barreiras mediante a implementação do Lean (RESENDE, 2010). A resistência à mudanças 
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associadas à padronização dos processos é enxergada como uma forte barreira do Lean. Muitos 

colaboradores resistem a essas mudanças por receio de transformar um processo ineficiente 

porém funcional em um processo mais eficiente que exija uma mudança na forma de operação 

(GARCIA, 2013). 

A aplicação do Lean no setor de saúde, pode contribuir com a melhoria dos processos, 

fornecimento de medicamentos e materiais necessários, fluxo de colaboradores e pacientes, 

redução do tempo de espera entre outros. Para Araújo (2009) e Garcia (2013), a implementação 

do Lean na área da saúde possibilita diversos benefícios como melhoria na gestão de estoques, 

otimização de layout e eficiência na movimentação de pacientes.  

2.6.1. Resultado da implementação do Lean em hospitais 

Atualmente, a área da saúde apresenta uma grande disseminação de experimentos 

relacionados ao pensamento Lean. Este fato pode ser evidenciado através dos resultados da 

aplicação deste em hospitais, clínicas e centros de saúde ao redor do mundo. Segundo Pinto 

(2014), existem muitas iniciativas em diversos setores no mundo, porém, poucas organizações 

o adotam como base estratégica organizacional. A consideração do Lean como parte integrante 

da estratégia organizacional possibilita uma transformação verdadeira.  

Diversas organizações adotam a filosofia Lean como estratégia organizacional, o que 

muitas vezes reflete em resultados expressivos. Segundo Pinto (2014), a “Us News & World 

Report” é possível evidenciar alguns resultados propiciados através da utilização do Lean de 

acordo com a Quadro 1 a seguir. O Quadro 1, em questão, contém uma lista publicada em 2012 

pela “Us News & World Report” que apresentam os melhores Hospitais dos Estados Unidos 

por ela elencados e os relacionam aos anos de utilização desta filosofia (PINTO, 2014). 
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Posição Hospital 

Início dos 

experimentos 

Lean(em 

anos) 

1 Massachusetts General Hospital, Boston, MA  > 10 

2 Johns Hopkins Hospital, Baltirmore, MD  > 10 

3 Mayo Clinic, Rochester, NY  > 10 

4 Cleverland Clinic, Cleverland, OH  > 10 

5 Ronald Reagan UCLA Medical Center, Los Angeles, CA          > 6 

6 Barnes-Jewish Hospital/ Washington University, St Louis, MI > 6 

7 New York-Presbyterian University Hospital pf Columbia and Cornell, New York, NY > 6 

8 Duke University Medical Center, Durham, NC > 4 

9 Brigham and Women's Hospital, Boston, MA   > 10 

10 UPMC-University of Pittsburgh Medical Center, Pittsburg, PA   > 10 

11 NYU Langone Medical Center, New York, NY > 6 

12 Northwestern Memorial Hospital, Chicago, IL > 6 

13 UCSF Medical Center, San Francisco, CA > 6 

14 Mount Sinai Medical Center, New York, NY > 6 

15 Hospital of the University of Pennsylvania, Philadelphia, PA   > 10 

16 Indiana University Health, Indianapolis, IN   > 10 

17 University of Michigan Hospitals and Health Centers, Ann Arbor, MI   > 10 
 

Quadro 1 – Hospitais que implementaram Lean nos EUA  

Fonte: Adaptado de Pinto (2014) 

 

No Quadro 2, é possível visualizar os resultados da utilização do Lean no Virginia 

Mason Medical Center (VMMC), em Seatle, que no início dos anos 2000 apresentava inúmeros 

problemas institucionais após um erro médico ocorrido em suas instalações. Após diversos 

eventos de aplicação do pensamento Lean, foi eleito o “Hospital das Décadas” em 2011 nos 

Estados Unidos pelo Leap Frog Group, instituição que visa a promoção da qualidade nos 

serviços de saúde (PINTO, 2014). 
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Categoria 
Resultado de 2004 

(após 2 anos de lean) 
Métrica 

Diferença em relação 

a 2002 

Inventários  $           1.350.000,00  Dólares Redução 53% 

Produtividade 158 

Ganho de 

postos de 

Trabalho 

36% realocação 

Área ocupada 22.324 m² Redução 41% 

"Lead Time" 23.082 Horas Redução 65%  

Distância percorrida pelas pessoas Caminharam 267.793 Passos Redução 44% 

Distância percorrida pelos 

produtos 
Caminharam 272.262 Passos Redução 72% 

Tempo de "Setup" 7.744 Horas Redução 82% 
 

Quadro 2 - Resultado de 175 eventos de melhoria no Virginia Mason Medical Center 

Fonte: Adaptado de Pinto (2014) 

 

Segundo Pinto (2014), houveram várias iniciativas de implementação do Lean em 

diversas províncias do Canadá. Na Quadro 3, pode-se visualizar os resultados que evidenciam 

o aumento significativo na capacidade cirúrgica em províncias do Quebec. 

 

Objetivo 

Abril de 

2008 
Junho de 2008 Dezembro de 2009 

Base Resultado  Benefício Resultado Benefício 

Capacidade Cirúrgica 
13 

cirurgias/dia 

15,6 

Cirurgias/dia 
20% 

17,6 

cirurgias/dia 
35% 

Tempo de 

Processamento Pré-

cirúrgico 

5,25 horas 3,10 horas 40% 2,75 horas 48% 

Lista de espera para 

cirurgia eletiva 
800 pacientes 400 pacientes 50% 425 pacientes 48% 

Cancelamento cirúrgico 

evitável 
3,64% 3,17% 12% 3,30% 9% 

 

Quadro 3 - Resultados em Quebec 

Fonte: Adaptado de Pinto (2014) 

 

Como exemplo de abordagem e implementação do Lean Healthcare no Brasil, existe os 

casos de sucesso de implementação do Instituto de Oncologia do Vale, que oferece serviço de 

oncologia, fundado em 1995 na Região Metropolitana do Vale do Paraíba, São Paulo (PINTO, 
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2014).  O IOV, que obteve a certificação QOPI (Quality Oncology Practice Initiative), concedida 

pela Sociedade Americana de Oncologia Clínica (ASCO), possui exemplos práticos da abordagem 

do Lean Healthcare (PINTO, 2014). 

Dentre as melhorias obtidas pelo IOV, mudanças no processo da prescrição de quimioterapia 

resultaram na redução do tempo de processamento em 80%, com a eliminação de 2/3 das etapas 

desse processo através da aplicação do Mapeamento do Fluxo de Valor (PINTO, 2014).  O quadro 

4 mostra a comparação entre o Estado Original e o Estado Atual do processo de prescrição de 

quimioterapia, além do benefício obtido através da implementação das melhorias propostas com a 

utilização do MFV (PINTO, 2014). Além da redução no tempo de processamento, é possível 

visualizar a redução do número de etapas. 

 

Indicadores Estado Original Estado Atual Benefício 

Lead Time 644 min. 104 min. 84% 

Tempo de Ciclo 133 min. 85 min. 36% 

Tempo de Oportunidade 
(associado a desperdícios) 

511 min. 19 min. 96% 

Número de etapas 31 9 70% 
 

Quadro 4 – Comparação entre os estados original e atual da prescrição de quimioterapia do IOV 

Fonte: Pinto (2014, p. 77) 

 

2.6.2. Desperdícios na saúde 

Assim como em outras áreas, diversos tipos de desperdícios podem ser identificados na 

área da saúde. Ohno (1997), classifica os desperdícios do Sistema Toyota de Produção em: 

 Superprodução – Ocorre no momento em que a empresa produz além das necessidades 

do mercado. 

 Espera – Ocorre quando um operário precisa aguardar a finalização de alguma etapa do 

processo para então operar. 

 Estoque (ou trabalho em processamento) – Acontece quando a organização possui 

quantidades de produtos acabados, semiacabados ou matéria-prima em quantidades 

maiores que o necessário. 
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 Transporte – Ocorre sempre que há transporte de forma desnecessária para a realização 

dos processos. 

 Processamento – Acontece devido a utilização de processos que podem ser excluídos, 

considerados processos desnecessários. 

 Movimento das pessoas – Quando há movimentos desnecessários realizados por 

operadores devido a forma de operação ou a outros fatores. 

 Defeito (erro) – Incide quando itens não atendem a qualidade exigida ao longo do 

processo produtivo. 

É possível relacionar os sete desperdícios classificados por Ohno (1997) a exemplos na 

saúde segundo Araújo (2009) e Pinto (2014), de acordo com o Quadro 5. 

 

Tipo de Desperdício Exemplos na Saúde 

Superprodução Centenas de cópias na gaveta de um 

formulário que não será usado. 

Espera Médico e paciente esperando no centro 

cirúrgico porque a sala não está pronta. 

Estoque (ou trabalho em 

processamento) 
Compras em grandes lotes gerando 

medicamentos vencidos. 

Transporte Kit incompleto levado para a sala cirúrgica. 

Transportar o paciente para coletar sangue. 

Processamento Checar diversas vezes o mesmo processo, 

fazer as mesmas perguntas várias vezes. 

Movimento das pessoas, dos 

materiais e dos pacientes 
"Layout" ruim, resultando no aumento da 

movimentação de colaboradores. 

Defeito (erro) 

Medicações aplicadas em pacientes errados, 

cirurgias realizadas no local errao. Caixa de 

procedimento com material faltando, 

prontuário do paciente sem informação sobre 

alergias. 
 

Quadro 5 - Sete tipos de desperdícios Segundo Ohno (1997) com exemplos na saúde 

Fonte: Adaptado de Pinto (2014) 

 

No Brasil, o Lean Healthcare ainda é um tema pouco abordado (INACIO et al, 2016). 

Após um estudo realizado sobre a abordagem Lean na área da saúde, entre 2006 e 2015, cerca 

de 37 casos foram evidenciados por 33 artigos, e apenas 41% dos artigos resultaram em projetos 

implementados (INACIO et al, 2016). 
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Segundo Pinto (2014), o sistema de saúde dos Estados Unidos possui desperdícios 

equivalentes a 1,2 trilhão de dólares, e uma parcela substancial dos desperdícios estão 

relacionados ao mal planejamento de processos e procedimentos. Pode-se observar no Quadro 

6, os desperdícios em dólares existentes no sistema de saúde norte americano no ano de 2002. 

 

Desperdícios associados 

ao comportamento - 493 

Bilhões 

Desperdícios Clínicos - 312 Bilhões 

Desperdícios 

Operacionais - 315 

Bilhões 

Obesidade (200 Bilhões) Medicina defensiva (210 Bilhões) 
Processamento de 

contas  (210 Bilhões) 

Fumo (191 Bilhões) Readmissões evitáveis (25 Bilhões) 
Uso não efetivo de TI 

(88 Bilhões) 

Não aderência (100 

Bilhões) 
Diabetes mal manejada (22 Bilhões) 

Rotatividade de 

pessoal (21 Bilhões) 

Abuso de álcool (2 

Bilhões) 
Erros médicos (17 Bilhões) 

Prescrição em papel (4 

Bilhões) 

 
Visitas desnecessárias à emergência 

(14 Bilhões) 
 

 
Variação na indicação de tratamento 

(10 Bilhões) 
 

 Infecções hospitalares (3 Bilhões)  

 
Uso inadequado de antibióticos (1 

Bilhão) 
 

 

Quadro 6 - Desperdícios na saúde nos EUA, 2002 (em dólares) 

Fonte: PWC (2002) 

 

2.6.3. Kaizen na saúde    

Existem formas de aumentar consideravelmente a melhoria nos serviços de saúde. 

Ferimentos em pacientes e óbitos devido a erros evitáveis ainda são considerados comuns. Os 

custos na área da saúde são elevados e aumentam rapidamente, o que pressiona os orçamentos 

governamentais (PINTO, 2014). A partir deste cenário é conveniente considerar a relevência 

de uma metodologia que visa a redução dos desperdícios nesta área. A metodologia Lean, 

focada em reduzir desperdícios, aumentar a produtividade e qualidade dos serviços de saúde, 

possibilita a aplicação de ferramentas e implantação de uma filosofia de gestão capaz de gerar 

bons resultados. Um dos principais componentes do Lean é o Kaizen (GRABAN, 2012). 
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Através dos bons resultados obtidos após aplicação do Kaizen no setor industrial, essa 

metodologia se tornou relevante. A utilização do Kaizen na área da saúde se mostrou viável 

após a difusão do Lean e de suas aplicações em diferentes setores da economia (GRABAN, 

2012). 

Segundo Graban (2012), cinco anos após a implantação da cultura Kaizen pelo Children 

Medical Center, Dallas, EUA, o conceito foi aceito e disseminado e tornou-se uma cultura diária 

no laboratório. Através do alinhamento necessário entre os médicos e a administração do centro 

médico, foi possível aumentar consideravelmente a pontução de trabalho dos colaboradores de 

2,69 de 5,0 para 3,69 de 5,0 nos primeiros doze meses. Em seu laboratório, foi possível reduzir 

o tempo de duração de testes importantes de 40% a 80%. Essas melhorias resultaram na 

economia total de $ 250.000,00 ao longo de um ano de utilização do Kaizen. 

Outro caso de implantação da cultura Kaizen bem sucedida pode ser encontrado em St 

Francis Health, Indiana, EUA. No ano de 2011, 46% de seus funcionários identificaram pelo 

menos uma melhoria, resultando em cerca de 1.700 ideias Kaizen (GRABAN, 2012). 

2.6.4. Diagrama de Spaghetti na saúde 

Segundo Gastineau (2009); Mazzocato et al. (2010), citado por Deguirmendjiam (2016), 

o diagrama Spaghetti possibilita analisar as movimentações e identificar as interrupções nos 

processos de maneira simples, propiciando a proposição de melhorias que possam aumentar a 

produtividade dos serviços de saúde e promover a redução de desperdícios provenientes de 

movimentações desnecessárias.  

Na Figura 9 a seguir, é possível visualizar um exemplo da utilização do diagrama de 

Spaghetti. A imagem representa um diagrama Spaghetti, elaborado da unidade de emergência 

do Hospital de São Carlos, que possibilita a visualização da movimentação dos profissionais, 

pacientes e informações, viabilizando a observação do todo. O fluxo marrom representa a 

movimentação de informações (Fichas de atendimento), o laranja representa a movimentação 

de pacientes, e o restante das cores representam os tipos de funcionários da unidade. 
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Figura 9 –Spaghetti da movimentação de todos os usuários no hospital de São Carlos 

Fonte: Deguirmendjian (2016) 

 

Segundo Deguirmendjiam (2016), foi realizado um estudo em uma clínica uro-

oncológica localizada no Canadá, com o intuito de promover melhorias na eficiência de 

assistência aos pacientes do ambulatório. A metodologia Lean foi então utilizada juntamente o 

diagrama de Spaghetti  com o objetivo de propiciar a otimização no fluxo de profissionais da 

saúde.  

Na Figura 10, é exibido o fluxo referente a movimentação do médico em uma clínica 

ambulatorial antes e depois da proposição de melhoria rápida através das imagens A e B. As 

imagens C e D representam o fluxo proveniente da movimentação do enfermeiro 

respectivamente antes e depois da proposição de melhoria. 
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Figura 10 – Esboço do diagrama de Spaghetti em uma clínica 

Fonte: Skeldon et al. apud Deguirmendjiam (2016) 

 

Segundo Deguirmendjiam (2016), neste estudo foi possível observar melhorias como a 

redução no tempo de espera e o aumento da satisfação dos pacientes. Através desses resultados 

é possível inferir que há ilimitadas oportunidades para a aplicação do Lean na saúde. 

 

 

 

  

2.6.5. MFV na saúde 

O Mapa de Fluxo de Valor (MFV) é uma ferramenta normalmente utilizada pelo Lean 

que possibilita a identificação de problemas sistêmicos através da análise dos fluxos de 

materiais, pessoas e informações ao longo do processo de manufatura do produto (WOMACK, 

2006; GOUVÊA, 2012). 
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Como resultado, uma análise realista do processo é proporcionada, apresentando base 

para a eliminação do desperdícios e possibilitar um processo mais eficiente (WOMACK, 2006). 

Segundo Gouvêa (2012), um aspecto importante para a elaboração de um MFV funcional é a 

coleta de dados e informações no local onde ocorre o conjunto de atividades que constituem o 

processo.  

Na área da saúde, o que se estuda é a movimentação dos pacientes, as atividades que 

agregam e não agregam valor, e os processos mais demorados. O paciente em um MFV 

realizado na área da saúde apresenta uma similaridade com a fabricação do produto no MFV 

tradicional. No segundo caso, o produto é transformado ao longo do processo e será entregue 

ao cliente, no primeiro, o paciente, da entrada à unidade de saúde com algum problema e recebe 

um tratamento como saída (GOUVÊA, 2012). 

Segundo Rother & Shook (2003), para a elaboração do MFV é necessária a utilização 

de algumas métricas do Lean descritas a seguir: 

 Tempo de Processamento (TP): Tempo necessário cronometrado ou observado 

para uma peça ou produto final seja fabricado em um processo, podendo ser 

entendido como o tempo necessário para o operador percorrer todos os seus 

elementos de trabalho. Segundo Gouvêa (2012), o produto  pode ser substituído 

pelo paciente se tratando da área da saúde, mais especificamente se tratando de 

hospitais. 

 Lead Time: O tempo que o produto ou parte dele leva para chegar ao final do 

processo ou do fluxo de valor, do início ao final. (ROTHER & SHOOK, 2003) 

 Tempo de Oportunidade: O tempo do processo que não gera valor ao cliente, 

podendo ser considerado necessário ou não para o processo de acordo com sua 

importância.  

 

 

Existem diversos casos de sucesso da utilização do MFV na área da saúde. Segundo 

Gouvêa (2012) foi realizado o mapeamento do fluxo de valor na área de Quimioterapia do 

Hospital Regional de Taubaté com o intuito de melhorar o processo de prescrição. O MFV do 

estado atual é ilustrado na Figura 11, através dela é possível observar o trajeto das prescrições 

médicas e dos prontuários.  
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Figura 11 – Mapa de Fluxo de Valor do estado atual da Prescrição médica e prontuário 

Fonte: Coelho (2012) apud Gouvêa (2012, p. 34 ) 
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Através do MFV do estado atual foi possível identificar oportunidades de melhoria e a 

elaboração do MFV do estado futuro. Na Figura 12 é apresentado o MFV do estado futuro 

apresentando as melhorias sugeridas (GOUVÊA, 2012). 

 

 

 

Figura 12 – Mapa de Fluxo de Valor do estado futuro da Prescrição médica e prontuário 

Fonte: Coelho (2012) apud Gouvêa (2012, p. 37) 
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Através das imagens a cima foi possível identificar os processos que agregam valor ao 

longo do processo. O mapa do estado futuro apresenta apenas 9 etapas enquanto o mapa da 

situação atual mostra 39 etapas, além de uma redução do Lead Time de 644 minutos para 104 

minutos. O Tempo de Processamento é maior do que o Tempo de Oportunidade, demonstrando 

que existem mais processos que agregam valor ao paciente comparados aos que não agregam 

valor (GOUVÊA, 2012). 

 

2.6.6. Gestão visual na saúde 

A gestão visual é composta por princípios simples e baseados em sinalizações visuais 

que auxiliam no entendimento do processo, demonstrando se a atividade deve ou não ser 

executada, se utensílios devem ser armazenados (PINTO, 2014). O método em questão pode 

ser explorado na área da saúde para facilitar o manuseio de medicamentos semelhantes, auxiliar 

no fluxo de informações, entre outros. A gestão visual também é utilizada simplesmente para 

diferenciar insumos ou produtos que devem ser utilizados (LUZES, 2013). 

Segundo Luzes (2013), este método é vantajoso pois pode ser utilizado através de 

medidas simples e intuitivas que auxiliam as pessoas a gerir melhor e controlar os processos 

evitando erros e desperdícios.  

Segundo Pinto (2014), erros como troca de medicamentos com frascos semelhantes é 

comum, e considerado um erro sistêmico, o que significa que isto ocorre independente da 

qualificação da mão de obra, e portanto, é suscetível a repetição. Através da padronização é 

possível tornar um ambiente mais organizado e eficiente. Portanto é necessário que se 

estabeleça a padronização dos processos assistenciais. 

Na Figura 13 pode ser visto um exemplo da utilização da gestão visual na diferenciação 

de medicamentos. 

A gestão visual se dá pela utilização da tarja para garantir a diferenciação dos 

medicamentos que se faz necessária pela similaridade dos frascos. 
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Figura 13 – Medicamentos diferentes com frascos parecidos 

Fonte: Pinto (2014, p. 127) 

Além de casos de diferenciação, a gestão visual pode ser utilizada para gerir processos 

e atividades como mostra a Figura 14, um quadro de controle visual para o setor financeiro do 

IOV, que inclui a indicação de atividades fixas, revezamento e o responsável pelo setor no 

período (PINTO, 2014):  

 

Figura 14 – Quadro de controle visual de atividades 

Fonte: Pinto (2014, p. 132) 



40 

 

Através da gestão visual é possível aumentar a flexibilidade dos funcionários. Devido a 

troca de funções dentro da unidade de saúde em diversos setores a gestão visual se torna útil 

para melhorar o controle de atividades e propiciar o revezamento eficiente de responsabilidades 

(PINTO, 2014). 
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3. METODOLOGIA 

 

Metodologia é um estudo sobre os métodos ou etapas componentes da pesquisa. Estas 

etapas representam o trajeto do estudo, que delimitam a pesquisa em questão. De um modo 

geral, a metodologia representa o estudo dos caminhos que deverão ser percorridos até a 

conclusão do projeto (TURRIONI & PEREIRA, 2012). 

A metodologia é importante para a validação do trajeto selecionado para a obtenção dos 

resultados esperados. Portanto há uma relevante diferença entre os métodos utilizados e a 

metodologia adotada para a realização pesquisa. Segundo Prodanov e Freitas (2013), o método 

corresponde ao agrupamento de operações que deve ser utilizado no estudo, para embasar e 

alinhar o modo de pensamento do projeto de pesquisa. Deste modo, a metodologia abrange os 

métodos e técnicas a fim de sinalizar a abordagem do objeto de estudo (TURRIONI & 

PEREIRA, 2012).  

O objetivo da metodologia é possibilitar uma análise das características dos diferentes 

métodos existentes, além de promover uma avaliação de seus potenciais e das limitações de sua 

utilização. Além disso, visa a obtenção do modo correto para conduzir a pesquisa e resolver 

problemas teóricos e práticos do estudo (PRODANOV & FREITAS, 2013). No entanto, 

provém do pesquisador através da metodologia, a habilidade e conhecimento geral necessários 

para a tomada de decisões acerca da seleção de hipóteses, e procedimentos ao longo do projeto 

(PRODANOV & FREITAS, 2013). 

Segundo Turrioni e Pereira (2012), a utilização da metodologia se torna relevante para 

manter a ordem pedagógica da pesquisa mediante à sua finalidade. Existem diferentes 

estratégias de pesquisa que podem ser utilizadas de acordo com seus objetivos e 

particularidades para garantir a ordem pedagógica. Segundo Turrioni e Pereira (2012), podem 

ser consideradas estratégias de pesquisa: 

1. Pesquisa Experimental – A pesquisa é realizada através de experimentos e tem como 

objetivo evidenciar os resultados que uma variável selecionada tem sobre o objeto de 

estudo. Neste caso é o pesquisador que define os meios de controle e observação e 

estabelece os valores experimentais. 
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2. Modelagem e Simulação – Esta forma de pesquisa é realizada através de simulações. É 

possível através da modelagem matemática de um sistema físico, simulando os 

possíveis resultados. Logo, é possível criar em computadores, ambientes virtuais, que 

simulam o sistema físico. 

3. Estudo de Caso – Esta estratégica de pesquisa é bastante conhecida entre os 

pesquisadores sendo um dos tipos mais antigos de pesquisa. É utilizado em gestão de 

operações sendo importante também para o avanço de teorias. É necessário bastante 

tempo e entrevistadores talentosos. O estudo de caso podem gerar novas formas de 

pensamento e avanços teóricos. Trata-se de um instrumento que parte de um problema 

sem solução aparente, estimula a investigação, proposições teóricas e solução do 

mesmo. 

4. Pesquisa-ação – É uma estratégia de pesquisa baseada na ação planejada, em âmbito 

técnico e social. É uma forma de pesquisa social que possui uma ação ou proposição de 

solução associada onde os pesquisadores estejam envolvidos no projeto de forma 

colaborativa. 

3.1.Classificação da Pesquisa 

Após avaliar as diferentes estratégicas de pesquisa, foi selecionado o estudo de caso 

como a estratégia de pesquisa mais adequada ao projeto. 

Segundo Yin (2001), a definição do estudo de caso provém da investigação de um 

fenômeno no contexto real, em que normalmente quando não há definição aparente dos limites 

entre contexto e o fenômeno. E não existe forma precisa de se estabelecer critérios para 

interpretar as descobertas da pesquisa. O esperado portanto, é que existam dois padrões 

suficientemente diferentes de forma que a comparação entre eles possibilite a interpretação dos 

resultados. Além das afirmações acima, o estudo de caso pode ser dividido em três tipos, 

dependendo dos objetivos que se visa atingir (YIN, 1993 apud TURRIONI E PEREIRA, 2012): 

1. Estudo de caso exploratório: pode testar as perguntas que direcionam o projeto, 

hipóteses, procedimentos e instrumentos. Após conclusão do estudo 

exploratório, perguntas podem ser modificadas, retiradas ou acrescentadas 

enquanto hipóteses podem ser reformuladas com base nos sucessos e fracassos 

do estudo. 
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2. Estudo de caso descritivo: mostra a realidade desconhecida ao leitor. Visa 

apenas mostrar a realidade não utilizando relações de causa e efeito. O estudo, 

neste caso, tem como objetivo a descrição do evento, sem preocupação de 

generalizar o caso. 

3. Estudo de caso explanatório: visa proporcionar maior envolvimento com o 

problema, contruindo hipóteses sobre ele. Este estudo pode ter a generalização 

de propostas teóricas e confirmações como objetivo.  

Além do procedimento técnico e objetivo do estudo, é possível classificar o estudo em 

relação aos seguintes critérios (TURRIONI & PEREIRA, 2012): 

1. Natureza 

a. Básica: Procura gerar conhecimentos novos que podem ser utilizados para o 

avanço da ciência, sem a aplicação prática. 

b. Aplicada: Visa a produção de conhecimento voltado para a prática e 

direcionados à solução de problemas específicos. 

2. Método Científico 

a. Dedutivo: Parte de um âmbito geral para o particular, sugerindo uma análise de 

problemas que parte do princípio generalista para o particular, através do 

desenvolvimento de uma cadeia de raciocínio decrescente.  

b. Indutivo: A argumentação parte de uma forma particular para o geral, uma vez 

que as generalizações são elaboradas através de observações de casos reais.    

c. Hipotético-Dedutivo: Funciona através da formulação de hipóteses para 

expressar as dificuldades do problema, o que possibilita a dedução de 

consequências que serão testadas ou falseadas. 

d. Dialético: Estabelece que os fatos sociais não podem ser compreendidos 

mediante a uma consideração de forma isolada, fora de suas influências 

culturais, políticas e econômicas. Este método científico privilegia as 

modificações qualitativas, e se opõe de qualquer forma de raciocínio em que a 

ordem quantitativa se torna norma de maneira natual. 

e. Fenomenológico: Preocupa-se em entender o fenômeno estudado e como ele é 

apresentado na realidade. Não procura explicar, nem argumentar, apenas 

satisfazer através do seu estudo da forma em que é constatado na realidade. 

3. Abordagem 

a. Qualitativa: Tem como fonte direta para coleta de dados, interpretação dos 

acontecimentos e atribuição de significados, o próprio ambiente natural. 
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b. Quantitativa: Necessita da utilização de recursos estatísticos, traduzindo através 

de base numérica os conhecimentos gerados pela pesquisa. 

Após a dissertação superficial acerca dos critérios classificatórios do estudo de caso, foi 

possível definir o estudo com relação a sua natureza, como aplicada, sendo uma pesquisa que 

visa produzir conhecimento com a aplicação prática voltada para a realidade, através de uma 

abordagem qualitativa, a medida em que tem a interpretação dos acontecimentos reais como 

fonte para a coleta de dados. Em relação ao objetivo, a pesquisa pode ser classificada como 

estudo de caso exploratório, pois se tem contato com as pessoas envolvidas e com o problema 

abordado. 

3.2. Método do Estudo de Caso 

O método pode ser considerado um conjunto de procedimentos utilizados para a 

investigação do problema, responsável por viabilizar o desenvolvimento da pesquisa. O método 

também é considerado a linha de pensamento da pesquisa, significando o meio pelo qual a 

pesquisa se desenvolve (PRODANOV & FREITAS, 2013). 

Para definir o método mais adequado para o trabalho, foi realizado um levantamento de 

dados bibliográficos acerca do tema. Além do embasamento científico proporcionado pelas 

citações de diversos autores que possuem trabalhos que abrangem os assuntos abordados por 

esta pesquisa. Deste modo o estudo da bibliografia possibilitou o conhecimento sobre o tema, 

e portanto, auxiliou na definição do método utilizado. 

O estudo de caso foi selecionado como metodologia mais adequada, e apresenta, através 

da Figura 15 a proposta para sua condução, assim como suas características, conforme a 

descrição de suas etapas abaixo. 

De um modo geral, a proposta de condução da pesquisa em questão é dividida em etapas 

pré-definidas. Primeiramente deve-se estabelecer um referencial conceitual-teórico para a 

pesquisa, visando resultar em um mapeamento da literatura para embasar o trabalho de acordo 

com o assunto abordado. Este mapeamento demonstra abrangência da literatura e indica a forma 

com que o estudo é influenciado pelas fontes bibliográficas (MIGUEL, 2007). 

A etapa de planejamento refere-se a escolha do caso ou dos casos estudados. Segundo 

Yin (2001) apud Miguel (2007, p. 222), primeiramente deve ser decidido entre a abordagem de 
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um único caso ou múltiplos casos, gerando como resultados pontos dificultosos e os vantajosos. 

Um estudo de caso que aborda um caso único, permite uma investigação mais aprofundada, 

porém é limitada em suas generalizações. Após a escolha do(s) caso(s), deve-se determinar as 

técnicas e métodos para a análise de dados e também para a coleta de dados. (MIGUEL, 2007). 

A etapa de análise de dados, apenas os dados essenciais para atingir os objetivos devem 

ser levados em consideração, no entanto, caso haja anotações e gravações, suas transcrições 

devem ser realizadas por completo e devem ser devidamente documentadas gerando dados 

brutos. Após o apanhado de dados brutos, a demonstração do conjunto completo dos dados 

usados, permitindo uma visão ampla de todas as informações adquiridas para a elaboração das 

conclusões (MIGUEL, 2007).  

Levando em consideração as observações acima citadas, o caso deve possibilitar a 

extração de conclusões. Estas conclusões devem ser elaboradas através da base proveniente das 

evidências obtidas e da análise de dados, tendo como objetivo contribuir para a teroria vigente, 

seja com uma proposição de uma nova teoria, continuação de uma teoria ou melhoria da mesma 

(MIGUEL, 2007). 

 

Figura 15 – Estapas do Estudo de Caso utilizado na pesquisa 

Fonte: Adaptado de Miguel (2007, p. 221) 
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Utilizando como base estrutural da pesquisa, o método anteriormente apresentado, e 

levando em consideração adaptações para atingir o objetivo da pesquisa, as etapas para a 

condução da pesquisa podem ser representadas pela Figura 16.  

1. Mapear literatura: A etapa consiste em identificar e buscar na literatura, informações 

para maior conhecimento sobre o tema abordado, em particular, sobre o Lean 

Healthcare e ferramentas como o Mapa de Fluxo de Valor, o Relatório A3, 5w2h, 

Gráfico de Pareto e a ferramenta 5 Porquês. 

2. Selecionar e planejar o caso: Nesta etapa é realizada a seleção do(s) caso(s), ou escolha 

da(s) unidade(s) de pesquisa (Centro de Fisioterapia municipal de Magé), sendo voltado 

para a investigação do processo de cadastramento de pacientes.  

3. Coletar e analisar os dados: Nesta etapa serão definidos os meios de coleta de dados 

assim como sua análise. Os dados serão obtidos através da observação direta, de dados 

históricos, documentos e entrevistas não estruturadas. 

4. Propor melhorias: Nesta etapa será elaborado o relatório A3  com o objetivo de 

sintetizar a análise do problema mais crítico estudado ao longo do processo de 

cadastramento de pacientes, a fim de propor melhorias para o mesmo. 

 

Figura 16 - Etapas do Método do Estudo de Caso 

Fonte: O autor (2017) 

Mapear literatura
Selecionar e planejar o 

caso
Coletar e analisar os 

dados
Propor melhorias
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4. ESTUDO DE CASO 

4.1. Apresentação do Centro Fisioterápico 

O projeto foi desenvolvido como uma proposta de melhoria para o Centro de 

Fisioterapia do posto municipal de Fragoso, bairro do 6º distrito da cidade de Magé, no estado 

do Rio de Janeiro. O centro fisioterápico em questão atende pacientes encaminhados pelo 

Programa de Saúde da Família (PSF) do município exclusivamente através do Sistema Único 

de Saúde (SUS).  

Este centro de fisioterapia possui 11 profissionais atuantes que compõem o serviço de 

fisioterapia (9), recepção (1), coordenação (1). Cada fisioterapeuta atende em média 25 

pacientes por semana, totalizando 50 sessões de fisioterapia para indivíduos em quadros pré-

cirúrgico, pós-cirúrgico, em casos terminais, ortopédicos, pediátricos e neurológicos. 

A situação hierárquica do centro de fisioterapia em estudo, é representada pelo 

organograma apresentado na Figura 17. 

 

 

 

 

Direção 

Fisioterapia 

Coordenação 

Recepção 

Figura 17 - Organograma do centro fisioterápico 

Fonte: O Autor (2017) 
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O organograma é composto da seguinte forma, como indica Figura 16: 

a) Direção: A direção do hospital é responsável também pela direção do centro de 

fisioterapia e é composta pelo diretor geral do hospital. A direção é responsável pelo 

bom funcionamento das atividades do centro fisioterápico e solicitação de recursos e 

materiais necessários. 

b) Coordenação: A coordenação é composta por um coordenador responsável por controlar 

os horários e escala dos funcionários, analisar fluxo de pessoas e informações, manter 

controle de pacientes em atendimento, levantamento de dados para a rede de saúde 

municipal e solicitação de recursos. 

c) Fisioterapia: A fisioterapia é composta por 9 fisioterapeutas que realizam o serviço de 

fisioterapia para o tratamento dos pacientes. 

d) Recepção: A recepção é composta por uma recepcionista responsável pelo 

cadastramento dos pacientes, verificação da disponibilidade de vagas para tratamento 

fisioterápico, recebimento e verificação da documentação dos pacientes. 

4.2. Análise dos Processos da Unidade 

A unidade de fisioterapia possui dois macroprocessos, a inclusão do paciente 

(Recepção) e o processo de tratamento fisioterápico (Fisioterapia) que constituem o 

gerenciamento do atendimento da unidade à população mageense. Tais macroprocessos 

contemplam os seguintes processos: 

a) Cadastramento e Gerenciamento de Pacientes: Este processo é composto por todas as 

atividades referentes à inclusão dos pacientes pelo programa de saúde, assim como o 

gerenciamento de sessões de fisioterapia, desligamento de pacientes, verificação de 

documentos e alocação de pacientes aos fisioterapeutas. 

b) Tratamento do paciente: Envolve as demais atividades direcionadas ao tratamento 

fisioterápico além do fluxo de pacientes e de profissionais de fisioterapia.  

c) Solicitação de Recursos: Processo constituído pela solicitação de mão de obra, materiais 

e equipamentos utilizados pelos profissionais atuantes. Esse processo é executado pelo 

coordenador do centro de fisioterapia. 
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Para que o macroprocesso do tratamento do paciente seja abordado, é necessário um 

estudo mais aprofundado e imersivo sobre a realidade do tratamento de fisioterapia. Portanto, 

qualquer envolvimento direto nos processos de fisioterapia demanda um conhecimento 

específico maior.  

A unidade de fisioterapia em questão possui problemas de capacidade de atendimento 

por ser a única unidade de fisioterapia municipal em atendimento. Porém, devido à dificuldade 

de obtenção de recursos, as solicitações por esses recursos são realizadas de acordo com a 

capacidade de atendimento e rotatividade de pacientes. O processo de cadastramento de 

pacientes, segundo a observação direta do pesquisador e relatos dos funcionários, evidenciou 

problemas no controle de informações dos pacientes, que por sua vez pode torná-lo mais 

demorado. Por sua importância para o funcionamento regular da unidade, o cadastramento de 

pacientes é considerado um processo vital para o centro de fisioterapia. A existência deste 

processo proporciona a rotatividade, a inclusão e o atendimento a novos pacientes. 

A análise dos macroprocessos evidenciou o grande fluxo de informações existente nos 

processos relacionados ao cadastramento de pacientes. Devido a complexidade do controle de 

informações ao longo do processo, o processo de cadastramento e controle de informações do 

paciente foi o objeto de estudo do trabalho.  

Para um melhor entendimento do macroprocesso, foi realizado um mapeamento de 

processos do centro de fisioterapia, conforme a Figura 18. 
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Figura 18 - Mapeamento de Processos do centro de fisioterapia 

Fonte: O autor (2017) 
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Segundo o mapeamento de processos, o atendimento da unidade é realizado da seguinte 

forma: 

a) Abordagem e Identificação do Paciente: A abordagem é realizada pelo recepcionista 

que solicita os documentos do paciente, que inclui o documento de solicitação de 

atendimento. Esta solicitação é adquirida mediante ao Sistema Único de Saúde (SUS) 

através do Programa de Saúde da Família (PSF). Este programa é encontrado em alguns 

pontos dentro do município, onde são realizadas consultas, aplicação de vacinas entre 

outros serviços. 

b) Verificação de documentação: Nesta etapa são verificados os documentos necessários 

para o ingresso do paciente no plano de tratamento fisioterápico. 

c) Criação do Prontuário do Paciente: A criação do prontuário do paciente é iniciada após 

a verificação da documentação do paciente e é finalizada após a realização da avaliação 

fisioterapêutica com a inclusão de informações provenientes da avaliação e dados 

pessoais do paciente. 

d) Tratamento Fisioterápico: O tratamento de fisioterapia ocorre após a criação do 

prontuário, onde estão contidas as informações necessárias sobre o paciente, além do 

tratamento que o paciente deverá ser submetido. O tempo de tratamento será definido 

de acordo com as condições de saúde do paciente, podendo variar de 10 a 20 sessões de 

fisioterapia. 

 

4.2.1. Processo de cadastramento de pacientes  

O estudo será realizado mediante o processo de inclusão dos pacientes no centro de 

fisioterapia, pois segundo os fisioterapeutas da unidade, o processo possui maior potencial de 

apresentar problemas devido a sua complexidade e dificuldade no controle de informações. 

Segundo a observação direta do pesquisador e relatos dos funcionários da unidade, foi possível 

identificar possíveis problemas ao longo do processo. O estudo desse processo visa a proposição 

de melhoria para os problemas identificados no mesmo, visando possibilitar o aumento de 

capacidade de atendimento da unidade. Esse processo é composto pelo recebimento de 

documentos do paciente, inscrição, gerenciamento das sessões do paciente e controle de 

informações gerais. Além do inserção do paciente no centro de fisioterapia também é necessário 
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que haja um controle eficiente de informações acerca do paciente e do tratamento que está sendo 

realizado.  

O processo de cadastramento do paciente é vital e de suma importância para a 

unidade de fisioterapia. Deste modo, a diminuição de retrabalhos pode resultar no aumento 

da capacidade de atendimento do centro fisioterápico tornando o processo mais enxuto e 

responsivo. Espera-se através da aplicação de ferramentas, propor melhorias para tentar 

solucionar os problemas identificados.  

É esperado que o controle eficiente de informações possa diminuir o transporte 

desnecessário, economizando tempo e energia dos funcionários para melhor atender as 

demandas da unidade. Este processo de cadastramento de paciente tem início a partir da 

realização do cadastro do paciente com a solicitação de documentos. 

4.3. Análise do processo de cadastramento de pacientes 

4.3.1. Mapeamento de Fluxo de Valor – Situação atual 

O MFV foi elaborado para se obter informações referentes aos problemas sistêmicos e 

possibilitar um melhor entendimento sobre o fluxo de informações e de transformação do 

paciente. Para melhor analisar o processo e propor soluções para os problemas encontrados, a 

ferramenta MFV foi utilizada para ilustrar a situação atual, e posteriormente sugerir a situação 

futura como um estado esperado após serem levadas em consideração as proposições de 

melhorias para evitar os problemas identificados . A seguir, o mapeamento do fluxo de valor 

da situação atual do processo de cadastramento de pacientes é ilustrado. Foi possível através da 

utilização do MFV da situação atual, identificar as oportunidades de melhoria inerentes ao 

processo de cadastramento de pacientes, conforme mostra a Figura 19. 

De acordo com o MFV atual elaborado, os seguintes problemas foram identificados: 

1. Verificação de documentos pelo fisioterapeuta. 

2. Tempo de duração da avaliação elevado. 

3. Perda de informações (Prontuários). 

4. Falta de controle entre as sessões. 

O processo de cadastramento de pacientes apresentou problemas na verificação de 

documentos, devido a um conflito entre funções e responsabilidades definidas no qual em 

alguns casos (média de 10 ocorrências/ mês), esta verificação foi realizada pelo profissional de 
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fisioterapia, gerando uma movimentação desnecessária da recepcionista pelo caminho até a sala 

de fisioterapia. Além da movimentação da recepcionista houve um tempo de espera relacionado 

à verificação, pois o(a) fisioterapeuta foi interrompido em meio ao atendimento de fisioterapia. 

Devido a observação direta do processo e entrevistas não estruturadas com os 

funcionários, constatou-se um tempo de duração elevado na atividade de avaliação do paciente, 

uma vez que informações como dados pessoais e dados sobre a doença do paciente, foram 

solicitados anteriormente na recepção e posteriormente na avaliação, indicando redundância na 

solicitação de informações, o que devido ao estudo da literatura, pode ser considerado um 

retrabalho.  

Foi observado ao longo do processo, que o fluxo de informações acerca dos pacientes, 

dificulta o controle eficiente dessas informações, podendo resultar na perda destas informações, 

que são incluídas nos prontuários dos pacientes. Assim como a falta de controle entre as sessões 

do paciente, a perda de prontuários também pode resultar na necessidade de realização de 

sessões extras, de forma desnecessária, o que pode aumentar o custo dos serviços de 

fisioterapia. 

Foi realizado o mapeamento do fluxo de valor do processo de cadastramento de 

pacientes através do MFV, com o intuito de propor melhorias para o processo (vide os 

problemas citados no tópico anterior). Visou-se auxiliar no controle de informações de forma a 

evitar os retrabalhos e evitar um possível aumento desnecessário do custo. 

O período de análises e observação dos dados foi compreendido entre Janeiro de 2017 

a Abril de 2017. O MFV que ilustra o processo de cadastramento de pacientes do estado atual 

é ilustrado a seguir. Através da ilustração, pode-se observar que o processo é composto por 4 

etapas, desde a recepção do paciente até o encerramento da sessão fisioterapêutica. O processo 

de cadastramento de pacientes compreende apenas pacientes que estejam sendo incluídos no 

programa, deste modo, ele passa por todas as etapas do processo. Na Figura 19 é possível 

visualizar as etapas que compreendem esse processo, assim como os problemas identificados. 
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Figura 19 – MFV do processo de cadastramento de pacientes 

Fonte: O Autor (2017) 
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Pode ser observado um Lead Time de 117,33 min, correspondente ao tempo total do 

processo, e seu Total Value Added Time ou Tempo de Processamento (tempo das atividades 

que agregam valor para o paciente) é de 92 min, gerando assim, um tempo de oportunidade 

(tempo das atividades que não agregam valor) de 25,33 min (Lead Time - Tempo de 

Processamento). 

Após aplicação do VSM para análise do processo de cadastramento de pacientes e 

proposição de melhorias, e devido ao estudo deste processo com o consenso dos funcionários 

da unidade, foi possível comparar, em termos de porcentagem, o tempo total de atividades que 

agregam valor com o tempo total de atividades que não agregam valor ao tratamentoao longo 

do processo, o que pode ser observado na Figura 20 abaixo. 

 

 

Figura 20 – Porcentagens do Tempo de Processamento e Tempo de Oportunidade do MFV atual 

Fonte: O autor (2017) 

  

De acordo com a análise das porcentagens, espera-se que pelo menos 22% do processo 

de cadastramento ainda possa ser melhorado. Portanto, a fim de propor melhorias para o 

processo em questão, foi realizado o MFV Futuro com o objetivo de ilustrar o modelo esperado 

do processo atual, já incluindo as proposições de melhorias sugeridas para tentar solucionar os 

problemas identificados. 

Para elaborar o MFV esperado, se fez necessário reuniões com a equipe do centro de 

fisioterapia, para possibilitar a proposição de melhorias, em consenso com o profissionais 
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responsáveis por desempenhar as atividades componentes do processo de cadastramento de 

pacientes, para que as propostas fossem coerentes com a realidade do centro de fisioterapia e 

portanto, se tornassem úteis e viáveis para a unidade pública. 

As propostas de melhoria para o processo mapeado são descritas a seguir: 

1. Verificação de documentos pela recepcionista: Espera-se que a etapa de 

verificação seja incluída na etapa de recepção, passando a ser, portanto uma 

atividade de responsabilidade da recepção, para que não interfira nas atividades 

dos profissionais de fisioterapia. Deste modo, espera-se evitar além da 

movimentação do funcionário da recepção à sala de fisioterapia, como também 

o tempo de espera ocorrido devido a ocupação do profissional de fisioterapia no 

momento em que lhe é solicitado a realização da verificação. 

2. Utilização do prontuário eletrônico: Espera-se que através da utilização de 

prontuários eletrônicos a perda de informações dos pacientes seja minimizada, 

pois grande parte das informações, como o calendário com as sessões agendadas, 

constam no prontuário em papel, que por sua vez, pode ser perdido devido à 

grande quantidade de papéis que existe na unidade.  

3. Criação de um histórico de pacientes: Por meio da observação do processo de 

cadastramento, foi possível identificar que os dados dos pacientes são perdidos 

a partir do encerramento de todas as suas sessões de fisioterapia. No entanto, 

segundo os profissionais da unidade há um grande índice de reincidência de 

pacientes (3 de 4 pacientes incluídos por dia). Logo, foi proposto a criação do 

histórico de pacientes, onde seus dados possam ser armazenados, podendo 

facilitar a obtenção de informações em sua reincidência ao centro de fisioterapia, 

a fim de agilizar o processo de cadastramento de pacientes. 

4. Controle de ausências de pacientes: Foi observado, e evidenciado por 

fisioterapeutas da unidade, que não há um controle efetivo sobre as ausências de 

pacientes. O que gerou a necessidade de realização de sessões extras em alguns 

casos (média de 4 ocorrências/ mês). 

A Figura 21 abaixo apresenta o MFV Futuro, ou estado esperado após a proposição das 

melhorias para os problemas identificados no MFV Atual, ou situação real. 
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Figura 21 – MFV Futuro (esperado) do processo de cadastramento de pacientes 

Fonte: O autor (2017) 
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Este mapa hipotético, possui 3 etapas ao invés de 4 etapas do mapa atual que ilustra a 

situação real da unidade. Através do MFV esperado, é possível observar o Lead Time esperado 

de 76 min, e um Tempo de Processamento de 71 min, resultando em um Tempo de 

Oportunidade de 5 min apenas. Esses valores foram estimados com base nas atividades reais 

que compõem o  processo de cadastramento de pacientes e em seus respectivos tempos de 

execução segundo a observação direta do processo da unidade pública estudada. O MFV Futuro 

foi elaborado levando e consideração as medidas ou proposições de melhoria anteriormente 

citados. Através da Figura 22 é possível observar o Tempo de Processamento e o Tempo de 

Oportunidade esperados em forma de porcentagens.  

 

 

Figura 22 – Porcentagens do Tempo de Processamento e Tempo de Oportunidade do MFV Futuro 

Fonte: O autor (2017) 

 

É possível observar que a diferença entre o Tempo de Processamento e o Tempo de 

Oportunidade aumentou, mostrando que o mapa esperado ilustra um aumento nas atividades 

que agregam valor ao tratamento do paciente, partindo da premissa de que os problemas reais 

identificados foram resolvidos através das propostas de melhoria.  
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4.4. Propostas de melhoria  

Para maior detalhamento dos problemas identificados através do mapeamento do fluxo 

de valor da situação real, e com o objetivo de garantir maior explanação sobre as melhorias 

propostas, se fez necessário a discussão sobre o processo de cadastramento de pacientes assim 

como os problemas identificados. 

Segundo a observação direta do processo, o problema de verificação de documentos 

pelo fisioterapeuta pode gerar um custo desnecessário, uma vez que resulta em um tempo de 

espera, e na movimentação desnecessária do funcionário da recepção. Apesar de ser um 

problema identificado através do mapeamento de fluxo de valor, ele não ocorre em todos os 

casos, possuindo uma média de ocorrência de 10 ocorrências/ mês. Como sugestão de melhoria 

para este problema, deve-se estabelecer com o auxílio da gestão visual, uma melhor atribuição 

de papéis e responsabilidades. Um quadro para controle visual com atribuições de funções para 

cada tipo de funcionário, contendo a descrição e detalhamento de cada atividade juntamente 

com sua forma de realização ideal. Deste modo, espera-se solucionar o problema de verificação 

de documentos pelo profissional de fisioterapia, além de tentar mitigar outros problemas 

referentes à má definição de papéis e responsabilidades entre os funcionários. 

O problema da perda de informações, no caso da perda de prontuários, pode gerar a 

necessidade de realização de sessões fisioterapêuticas extras de forma desnecessária,, pois os 

prontuários são utilizados também para o controle de ausências dos pacientes. A perda desses 

prontuários pode resultar em acréscimo no tempo de tratamento do paciente, retardando assim,  

a inclusão de outros pacientes no programa. Como sugestão de melhoria para este problema, 

seria a utilização de prontuários eletrônicos. Foi constatado por meio de entrevistas não 

estruturadas, que há um grande acúmulo de papéis na unidade de fisioterapia, incluindo 

prontuários e documentações, o que corrobora com a perda dessas informações. Através de 

prontuários eletrônicos, espera-se diminuir o acúmulo desses papéis, minimizando assim, o 

risco de perda de informações. Além da redução dos casos de perda de prontuários, a proposta 

visa auxiliar na gestão e controle de sessões dos pacientes, uma vez que as ausências dos 

pacientes são controladas pelo prontuário contendo o agendamento das sessões do paciente. 

Portanto, espera-se através desta proposta, solucionar o problema de perda de informações e de 

falta de controle entre as sessões. 

O problema do tempo de duração da avaliação elevado foi identificado através do MFV 

atual, com base na observação e em relatos dos fisioterapeutas. Segundo os profissionais do 
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centro de fisioterapia, a avaliação do paciente é a etapa inicial do tratamento de fisioterapia, 

sendo portanto, uma atividade que agrega valor ao tratamento do paciente. Porém, a quantidade 

de informações a serem coletadas, juntamente com o planejamento do tratamento do paciente 

de acordo com a especificidade da doença apresentada, corroboram para o aumento do tempo 

de duração da avaliação (40 min em média).  

Com base nas informações citadas no parágrafo acima, é sugerido a utilização de um 

software que possibilite o armazenamento de informações sobre a avaliação do paciente. Porém, 

na ausência de recursos financeiros a serem investidos, o cadastro de pacientes pode ser 

realizado através do software Microsoft Excel. Com a utilização do software, é esperado uma 

economia de 50% do tempo de avaliação, o equivalente a 20 minutos de economia por 

avaliação. No entanto, essa economia é direcionada à avaliação dos pacientes reincidentes, que 

como já fora citado anteriormente, corresponde a 3 de 4 pacientes que são incluídos no 

programa diariamente. No Quadro 6, segundo relatos dos fisioterapeutas da unidade alvo do 

estudo, foi possível identificar os dados que podem ser reaproveitados caso inseridos no 

histórico do paciente por meio da primeira avaliação com seu tempo médio de obtenção 

relacionado. 

  

Reaproveitamento de informações 
Tempo médio de 

obtenção  

Dados Pessoais  7 minutos 

Queixa Principal 8 minutos 

História da doença atual 5 minutos 
 

Quadro 7 – Informações que podem ser reaproveitadas 

Fonte: O autor (2017) 

  

Para maior detalhamento e planejamento na proposição de melhoria do problema, foi 

elaborado o Relatório A3, visando o planejamento da proposição de melhoria para o problema 

considerado mais crítico dentre os identificados no MFV atual. A fim de selecionar o problema 

que foi submetido à elaboração do Relatório A3, se fez necessário tentar relacionar os 

problemas às atividades, para mensurar a relevância de cada problema. Logo, foi possível 

correlacionar o tempo de avaliação elevado com a atividade de realização da avaliação, o 

problema de verificação de documentos pelo fisioterapeuta com a atividade de verificação de 
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documentos, o problema de perda de prontuários e o de falta de controle entre as sessões pôde 

ser relacionado à realização de sessões extras, que ocorre, segundo relatos dos fisioterapeutas, 

justamente devido ao problema da falta de controle entre essas sessões. Foi realizada uma 

comparação entre os problemas mediante a média de ocorrência mensal, correlacionando seu 

índice de ocorrência com sua criticidade, de modo que, quanto mais frequente, mais crítico seria 

o problema. Para esta finalidade, foi utilizado o Gráfico de Pareto. Deste modo, foi selecionado 

o problema do tempo de duração da avaliação elevado, pois a realização da avaliação, se 

mostrou mais relevante de acordo com o critério pré-estabelecido anteriormente. O gráfico de 

Pareto pode ser observado na Figura 23. 

 

 

Figura 23 – Gráfico de Pareto das atividades relacionadas aos problemas identificados 

Fonte: O autor (2017) 

  

4.4.1. Relatório A3  

Após a elaboração do MFV atual, identificação do problemas ao longo do processo de 

cadastramento de pacientes, proposição de melhorias e seleção do problema mais ocorrente ou 

mais crítico, foi necessário iniciar uma etapa de planejamento com a finalidade de propor 

melhroais de uma forma mais detalhada para o problema selecionado. Para isto, se fez 

necessário a utilização de uma ferramenta que auxiliasse nesse processo de planejamento. 

Portanto, a fim de analisar a natureza do problema escolhido e possibilitar uma proposta de 
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melhoria coerente com a realidade desse problema, optou-se pela elaboração de um relatório 

A3. 

O Relatório A3 foi elaborado por tópicos, de acordo com a Figura 24. A descrição dos 

tópicos que compõem o Relatório pode ser visualizada a seguir. 

 

1) Considerações Iniciais: O problema do tempo de avaliação elevado demonstra 

relevância pelo seu índice de ocorrência mensal, além de estar relacionado a uma das 

atividades que agregam valor ao tratamento do paciente, segundo análise do processo 

através do MFV. A avaliação é uma atividade extremamente necessária, segundo relatos 

dos fisioterapeutas, pois a partir desta avaliação, o tratamento de fisioterapia do paciente 

é elaborado. Todos os pacientes da unidade  são submetidos a essa atividade, logo, este 

fato mostra a importância da atividade, e portanto, se faz necessário a proposição de 

melhorias para o problema do tempo de duração da avaliação elevado, visando os 

resultados que podem ser obtidos através desta proposta. 

 

2) Condições Atuais: Após a inclusão do paciente no centro de fisioterapia, é realizada 

uma avaliação fisioterápica para analisar as condições do paciente, avaliar o problema 

e propor um tratamento adequado. Porém, existem muitos casos em que o paciente 

retorna ao centro fisioterápico para continuar o tratamento, como citado anteriormente 

(vide subitem 4.3.2). O MFV atual, ilustra o funcionamento real do processo de 

cadastramento de pacientes, e mostra também que o tempo médio de duração da 

avaliação é de 40 minutos atualmente.  

 

3) Objetivos: O objetivo principal da elaboração do Relatório A3 é viabilizar a proposição 

de melhorias, visando a redução do tempo de avaliação fisioterapêutica do paciente. 

 

4) Análise: Para realizar a análise do problema e descobrir a sua causa-raíz, optou-se pela 

utilização da ferramenta 5 Porquês. O resultado da aplicação desta ferramenta pode ser 

visualizado no Relatório A3. 

 

5) Proposta: A proposta elaborada consiste na utilização de computadores para armazenar 

informações pertinentes. Portanto, a proposta visa a utilização do software Microsoft 
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Excel para possibilitar a elaboração de históricos de pacientes. Para executar a proposta 

serão necessários os seguintes recursos: 

a. Recursos Humanos; 

b. Software Microsoft Excel; e 

c. Computadores. 

 

6) Plano: O relatório possibilita a elaboração de um plano de ação. A implementação não 

é o objetivo da pesquisa em questão, logo, o plano de ação elaborado através do 

Relatório A3 é portanto, um plano sugerido, que a princípio não será implementado. 

Desta forma, a data e o local foram definidos apenas para fim ilustrativo. Para a sugestão 

do plano de ação, foi utilizada a ferramenta 5w2h. O resultado da aplicação da 

ferramenta pode ser visualizado no Relatório A3. 

 

7) Acompanhamento: Como sugestão para um melhor planejamento da proposta de 

melhoria, visando a antecipação de problemas, foram notificados possíveis problemas 

que podem ocorrer mediante à uma possível implementação desta proposta. 

a. Não adesão total da equipe de fisioterapia; 

b. Dificuldade na utilização do software. 
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Figura 24 – Tópicos do Relatório A3 elaborado 

Fonte: O autor (2017) 

 

O Relatório A3 elaborado para sintetizar e planejar a proposta de melhoria para o 

problema do tempo de duração da avaliação ao longo do processo de cadastramento de 

pacientes, pode ser visualizado na Figura 25. 
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Figura 25 – Relatório A3 

Fonte:  O autor (2017)
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O presente trabalho consistiu na proposição de melhorias para o centro de fisioterapia 

na região de Magé através de uma abordagem Lean que se deu mediante a ferramenta MFV 

utilizada para identificar problemas inerentes ao processo de cadastramento de pacientes e 

posteriormente com a elaboração do Relatório A3. A partir da aplicação dessas ferramentas, 

foram observados os seguintes resultados: 

 A análise do processo de cadastramento de pacientes da unidade; 

 A Identificação de problemas ao longo do processo de cadastramento de 

pacientes; 

 A Proposição do MFV Futuro considerando o resultado esperado das melhorias 

propostas; 

 A Elaboração de propostas de melhoria para os problemas do processo abordado; 

 A Seleção do problema considerado mais crítico segundo o critério do número 

de ocorrências; 

 Sugestão de um plano de ação para a proposta de criação do histórico do 

paciente. 

Através das melhorias propostas foi possível elaborar o MFV Futuro, ilustrando uma 

situação hipotética caso os problemas identificados no MFV atual, fossem eliminados. A 

comparação dos resultados mostram ganhos esperados de 41,33 minutos no Lead Time, 21 

minutos no Tempo de Processamento e 20,33 minutos no Tempo de Oportunidade. Após a 

comparação entre a situação real e a situação hipotética, é esperado um benefício no Lead Time 

de 35,2%, um benefício no Tempo de Processamento de 22,8% e um benefício no Tempo de 

Oportunidade de 80%. A comparação dos estados atual e futuro do processo de cadastramento 

de pacientes pode ser observado no Quadro 7. 
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MFV Atual 

(min) 

MFV Futuro 

(min) 

Ganhos 

esperados 

 (min) 

Benefício 

 

Lead Time 117,33 76 41,33 35,2% 

Tempo de Ciclo 92 71 21 22,8% 

Tempo de Oportunidade 25,33 5 20,33 80% 
 

Quadro 8 – Comparação dos resultados do MFV atual e do MFV Futuro (esperado) 

Fonte: O autor (2017) 

 

Além dos resultados mostrados acima, espera-se que o problema do tempo de avaliação 

elevado seja eliminado com a proposta de criação do histórico de pacientes elaborada ao longo 

trabalho, visto que a maior parte dos pacientes retornam à unidade para receber continuidade 

do tratamento de fisioterapia. Cerca de 75% dos pacientes que iniciam tratamento fisioterápico 

retornam ao centro de fisioterapia para realizar outras sessões. Desta forma, a proposta infere 

que parte das informações sobre esses pacientes possam ser armazenadas ao invés de serem 

requisitadas outra vez pelo fisioterapeuta. É esperado como resultado que o reaproveitamento 

de informações reflita na economia de 20 minutos de uma avaliação. O centro de fisioterapia 

realiza, em média, 80 avaliações por mês. A realocação desse tempo, caso seja economizado, 

equivaleria a realização de 24 sessões de fisioterapia por mês, logo, a proposta de melhoria 

pode gerar um aumento na capacidade de atendimento da unidade. 
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6. CONCLUSÃO 

 

A implementação das propostas elaboradas ao longo da pesquisa pode gerar bons 

resultados para o centro de fisioterapia estudado. Portanto, a abordagem Lean que se deu pela 

utilização do MFV e elaboração do Relaório A3 assim como o conjunto de outras ferramentas 

utilizadas ao longo do trabalho como o 5w2h, o Gráfico de Pareto e a ferramenta 5 Porquês se 

mostraram eficientes mediante a suas aplicações e aos resultados esperados. A utilização do 

MFV para obtenção do fluxo de valor do processo de cadastramento de pacientes se mostrou 

eficaz a medida em que evidenciou os reais problemas ocorrentes no centro de fisioterapia. A 

elaboração do relatório A3 possibilitou o entendimento do problema sistêmico identificado e 

auxiliou no processo de proposição de melhorias. Através das análises realizadas e resultados 

esperados pode-se concluir que foi possível elaborar um método de pesquisa através de uma 

abordagem Lean para buscar soluções para os problemas da unidade de saúde. A pesquisa 

elaborada tornou evidente a aplicabilidade e funcionalidade das ferramentas utilizadas, tendo 

em vista a identificação de problemas, proposição de melhorias e seus resultados esperados. 

A pesquisa possibilitou a proposição de melhorias para os problemas identificados ao 

longo do processo de cadastramento de pacientes da unidade de saúde estudada, com a 

aplicação de ferramentas. Esse fato foi possível, devido ao estudo sobre ferramentas e sobre a 

abordagem Lean na saúde, aplicação de ferramentas para a identificação de problemas, análise 

e proposição de melhorias, sugestão de mudanças na realização do processo de cadastramento 

de pacientes e elaboração de um relatório para o desenvolvimento da proposta para o problema 

mais crítico. 

Como sugestão para trabalhos futuros, resta a continuidade do trabalho com a 

elaboração de relatórios para o restante dos problemas identificados através do MFV. Além 

disso, fica como sugestão, a implementação das melhorias propostas a fim de verificar os 

resultados obtidos. Resta também, como sugestão para trabalhos futuros, utilizar o aprendizado 

do projeto para o desenvolvimento de mapeamentos mais complexos e mais detalhados na área 

da saúde. 

Assim como no setor industrial, o MFV aplicado na unidade de fisioterapia se mostra 

uma feramenta capaz de identificar os problemas com foco na eliminação de desperdícios. O 

relatório A3 se mostrou eficaz na elaboração da proposta de melhoria a medida em que 
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possibilitou o desenvolvimento da proposta de melhoria. Além da funcionalidade do Gráfico 

de Pareto para identificar o problema mais crítico, e das ferramentas 5w2h para sugerir um 

plano de ação e 5 Porquês para identificação da causa raíz do problema selecionado como mais 

crítico.  
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