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RESUMO 

 

 

 

Independente da complexidade do diagnóstico, a necessidade de realizar um procedimento 

cirúrgico é um fator altamente estressor. Apesar dos medos, anseios, e outros problemas 

relacionados ao processo perioperatório, não existem estudos que abordem a humanização em sua 

totalidade. A pesquisa em questão propôs um método com base no Design Thinking para estudar 

o fluxo perioperatório do paciente eletivo e desenvolver propostas para a humanização do mesmo. 

Foram realizadas 20 entrevistas com ex-pacientes cirúrgicos, 20 entrevistas com profissionais de 

saúde envolvidos no perioperatório, 50 horas de observação padronizada em 2 centros cirúrgicos, 

visitas a 2 hospitais que prestam serviços perioperatórios, revisão da literatura nacional e 

internacional relacionada, além de momentos de prototipagem e cocriação com os colaboradores 

envolvidos. Diversos protótipos foram criados, testados e refinados in loco, possibilitando a 

compreensão das necessidades dos pacientes nos níveis físico, emocional e cognitivo, ao longo 

das 16 etapas do perioperatório. Com base nas necessidades mapeadas foram propostas 28 

diretrizes para humanização do perioperatório, e então realizado um exercício narrativo acerca do 

fluxo humanizado. Conclui-se que o método foi adequado para o desenvolvimento da pesquisa, 

visto que as diversas fontes de investigação utilizadas possibilitaram a compreensão holística do 

fenômeno e a proposição de soluções alinhadas com o cenário atual da área da Saúde. 
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Design Thinking; Humanização; Perioperatório; Serviços de Saúde 
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PROPOSAL OF A METHOD FOR THE APPLICATION OF DESIGN THINKING IN 

HEALTH SERVICES: THE CASE OF THE PERIOPERATIVE FLOW OF THE 

ELECTIVE PATIENT 

 

ABSTRACT 

 

 

No matter how complex the diagnosis is, the need to undergo a surgery is stressful. Besides the 

fear, the anxiety and other feelings related to the perioperative process, there are no studies which 

totally approach its humanization. This research proposes a method based on Design Thinking to 

study the perioperatory flow of the elective patient and it also develops proposals to humanize 

such a process. Twenty interviews were made with former patients, twenty interviews were made 

with professionals in the health field involved in the perioperative process, fifty hours of pattern 

observation in two surgery centers were conducted, two hospitals which offer preoperative 

services were visited, and a review of the national and international literature related to the topic 

was conducted. In addition, there were prototypes and co-creation moments with the involved 

cooperators. Various prototypes were created, tested and refined in loco. Thus, it enhanced 

understanding of patients’ needs in the physical, emotional and cognitive level during sixteen steps 

of the perioperative process. Based on the needs identified, twenty-eight guidelines for the 

humanization of the perioperative process were proposed and then, a narrative exercise about the 

humanized flow was done. In conclusion, the method can be said adequate for the development of 

the research since various sources of investigation were used allowing a holistic comprehension 

of the phenomenon and a proposal of solutions aligned with the current Health scenery. 

 

 

 

Key-words: 

 

Design Thinking; Humanization; Perioperative; Health Services 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O objetivo do primeiro capítulo é apresentar o tema desta dissertação, contextualizando o 

cenário dos serviços de saúde, a humanização e o Design Thinking como uma metodologia que, 

por essência é centrada no ser humano, sendo naturalmente “humanizadora”. Também serão 

apresentados a motivação do autor para a realização dessa pesquisa, a justificativa, questões de 

pesquisa, objetivos que se pretende atingir e as delimitações da mesma. Ao final será apresentado 

um resumo sintetizando a proposta de pesquisa do autor. 

 

1.1. A ÁREA DA SAÚDE E SUAS PERSPECTIVAS 

 

Ao longo de toda história a medicina progrediu ensinando aos novos profissionais de saúde 

as melhores práticas que devem ser replicadas, o que é a antítese da mudança. O ambiente de saúde 

é perfeitamente orquestrado no intuito de reduzir a variância, se pautando por análises quantitativas 

e pela padronização do cuidado em função do “bem-estar” do paciente. O que se busca de fato é a 

redução de custos através da otimização dos processos, sem se ater a percepção de qualidade pela 

ótica do cliente. (DICKSON et.al, 2011). 

A evolução dos serviços de saúde ultrapassou os mesmos paradigmas dos modelos de 

criação de valor, da centralização e sequenciamento para paradigmas mais abertos e distribuídos, 

nos quais os cidadãos participam da cocriação de seu próprio bem-estar. O primeiro estágio é o da 

produção em massa, um modelo fordista de fornecimento de cuidado, no qual os pacientes entram 

doentes no sistema e os médicos com seu conhecimento especializado os tratam e curam. Assim 

que a percepção de valor muda de custos para a qualidade, adota-se o modelo de customização em 

massa, no qual, apesar de ainda adotar uma abordagem sequencial para a criação de valor, adaptam 

o serviço de forma a suprir demandas específicas dos clientes. Por fim, ocorre a evolução para um 

modelo de colaboração em massa, no qual os desafios da área da saúde são de maior complexidade 

e o perfil epidemiológico se torna mais intenso em doenças crônicas, a coprodução de serviços, 

contando com o engajamento dos pacientes e da sociedade, é essencial para a sustentabilidade do 

sistema de saúde (FREIRE; SANGIORGI, 2010). 

O conceito de assistência centrada no paciente foi introduzido por J. Philip Lathrop no fim 

da década de 1980, que passou a utilizar técnicas de outros campos para avaliar e redesenhar 
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hospitais. Em 2001 o Institute of Medicine apresentou a assistência centrada no paciente como um 

modelo que valoriza as preferências individuais de um paciente, suas necessidades e valores 

(TREISTMAN, 2015). 

O modelo centrado no paciente tem gerado maior valor aos cuidados de saúde e é uma das 

principais características dos serviços considerados de alta qualidade. Por definição, esse modelo 

considera os desejos, necessidades e as preferências dos pacientes, no intuito que estes possam 

fazer escolhas que melhor se ajustem às suas circunstâncias individuais. Além de ser benéfico para 

a satisfação do próprio paciente, tal modelo tem sido associado a obtenção de melhores resultados 

clínicos (HOVLID et. al, 2013).  

A humanização em serviços de saúde envolve a compreensão da singularidade de cada 

indivíduo, suas necessidades específicas, com o intuito de criar condições para que possam exercer 

seu direito de escolha autônoma. Ao considerar os valores e vivências únicos de cada paciente, 

evita-se qualquer discriminação negativa e perda de autonomia, preservando a dignidade do ser 

humano (FORTES, 2011). 

Antigamente o corpo humano era considerado muito complexo pelos médicos, que 

adotavam então apenas o tratamento clínico no processo de cura, temendo operar seus doentes. Os 

cirurgiões não passavam por uma universidade, mas sim por um curso inteiramente prático. A 

medicina interna era mais importante que a cirurgia, que era tida como trabalho essencialmente 

manual. Havia a divisão entre o saber e o fazer. A cirurgia era executada pelos práticos, os então 

chamados “cirurgiões barbeiros”, que tinham maior habilidade manual (POSSARI, 2006). 

O período perioperatório envolve as fases do pré-operatório, transoperatório e pós-

operatório, cada qual com suas especificidades. Buscando atender as suas necessidades 

bio/psico/sociais- além do emocional e espiritual, compete aos profissionais de saúde estabelecer 

uma interação eficiente e personalizada com o cliente, suprindo suas necessidades nessas diversas 

esferas (CHRISTÓFORO; CARVALHO, 2009). A experiência da doença e da cirurgia gera 

sentimentos e reações estressantes para o paciente e seus familiares, pela preparação, pelo ato 

anestésico-cirúrgico e pela recuperação, os tornando vulneráveis e dependentes (LOPEZ; LA 

CRUZ, 2001). 

Para contemplar a totalidade das necessidades do cliente cirúrgico se faz necessária a 

realização de ações específicas ao longo de todo processo perioperatório. A complexidade 

envolvida no cuidado aos pacientes cirúrgicos requer dos profissionais de saúde o conhecimento 
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teórico e prático dos processos relacionados, além da garantia das necessidades individuais de cada 

ser humano (CALLEGARO et.al, 2010). 

Estratégias de humanização são utilizadas no contexto hospitalar para aliviar tensões 

causadas pela internação, pelo procedimento anestésico-cirúrgico e seus desdobramentos, jejum 

prolongado, do desconforto causado por estarem em um lugar novo, rodeado de pessoas 

desconhecidas vestidas com aventais, máscaras, toucas, dentre outros. O objetivo da humanização 

é melhorar a experiência do usuário (MARINELO; JARDIM, 2013). 

Os designers estão entre os que contribuirão para tornar o mundo mais humano. Como 

criadores de modelos, protótipos ou proposições, os designers ocupam um espaço dialético entre 

o mundo “que é” e o “que poderia ser?”. Apesar de informados pelo passado e pelo presente, sua 

atuação é orientada para o futuro e ocorre através de intervenções que são testadas no mundo 

social. Tais intervenções devem tomar como norte fatores que satisfaçam os seres humanos, 

garantam seu bem-estar e sejam economicamente viáveis (MARGOLIN, 2007). 

Considerando que todas as organizações têm como objetivo a oferta de valor para seres 

humanos, é o momento de começar a se humanizar essas narrativas de negócio. O Design Thinking 

busca reinserir valor centrado no ser humano, criando novos “significados”. Esse significado está 

ligado aos desejos, necessidades, histórias e sonhos dos clientes. O valor de uma organização não 

é pautado pelo que ela faz, mas sim pelo que ela representa para as pessoas (MOOTEE, 2013).  

É necessário repensar as distintas experiências dos pacientes na área da saúde. Sentimentos 

como ansiedade e medo, por exemplo, são comuns nas interações entre fornecedores de cuidado e 

pacientes, o que reflete a disparidade entre o oferecido e o necessário para suprir as demandas dos 

pacientes. O Design Thinking é uma metodologia que integra com sucesso teorias e métodos de 

áreas distintas, e sua sinergia com a área de saúde vêm otimizando e humanizando as experiências 

de cuidado dos pacientes (MULLANEY et.al, 2012).  

 

 

 

 

1.2. MOTIVAÇÃO, JUSTIFICATIVA E QUESTÕES DE PESQUISA 
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Cada vez mais a ciência e a pesquisa ajudam a construir a base para as tomadas de decisão 

políticas e práticas.  A pesquisa social aborda as questões de maneira sistemática e empírica, 

desenvolvendo e testando teorias. Por consequência, o conhecimento não resulta da intuição, mas 

da investigação de teorias científicas (FLICK, 2013). 

Essa pesquisa é fruto, primeiramente, da experiência do autor como coordenador das linhas 

de humanização em diversos projetos na área da saúde pública e privada. Ao visitar instituições 

de saúde de distintas naturezas – hospitais gerais, hospitais de emergência, maternidades, centros 

de trauma, dentre outros – notou-se grande divergência na aplicação dos conceitos de 

humanização. Enquanto na maior parte das instituições o paciente é tratado apenas como um 

elemento em uma linha de produção, em outras existem propostas elaboradas que englobam 

também os núcleos familiares, de modo a fornecer o cuidado através de uma abordagem holística, 

integrativa e humanizada. 

Outro fator motivador da pesquisa é interesse do autor no desenvolvimento do Design 

Thinking na área da Saúde. Inspirado, principalmente, na Mayo Clinic – eleito melhor hospital dos 

Estados Unidos em 2014 – que além de ser inteiramente projetado sobre os preceitos do Design 

Thinking, desenvolve sistematicamente inovações em seus produtos, serviços e estratégias através 

dessa metodologia.   

A humanização na área da saúde se caracteriza pela compreensão do paciente como ser 

humano que possui necessidades que vão além da medicação ou intervenção cirúrgica. Um 

paciente que exige ter o direito de escolha e personalização de seu serviço, que atribui valor e 

significado ao respeito de sua individualidade, ao tratamento digno e, por sua vez, “humano”. 

A palavra cirurgia é algo que leva o ser humano a fazer infinitas reflexões. Por mais simples 

que seja a cirurgia, possivelmente será acompanhada de anseios, dúvida e medo (BELLUOMINE; 

TANAKA, 2003). A justificativa dessa pesquisa se encontra na inexistência de propostas de 

humanização para o fluxo perioperatório como um todo, visto que, após mapeamento através de 

revisão bibliográfica horizontal e visitas em campo, observou-se que os textos sobre humanização 

abordam o tema de maneira parcial e, usualmente, sob a ótica dos profissionais de saúde 

envolvidos. Ou seja, por exemplo, atuação dos enfermeiros na humanização no centro cirúrgico, 

colaboração da presença do anestesista para redução da ansiedade do centro cirúrgico, dentre 

outros.  
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A pesquisa em questão buscará a humanização pela ótica do paciente eletivo no fluxo 

perioperatório. O uso da metodologia do Design Thinking se justifica por sua proposta de 

compreensão focada no ser humano através de uma abordagem holística e colaborativa, além dos 

diversos casos citados na literatura sobre o sucesso de sua aplicação na área da saúde. Percebe-se 

um grande potencial na interação entre a saúde, como objeto de análise, e o Design Thinking, 

como forma de se projetar. Considerando o supracitado, as questões dessa pesquisa são: 

 

 

 

Q1: Considerando os preceitos do Design Thinking, qual seria o melhor método para 

aplicação em serviços de saúde, em particular para a humanização do fluxo perioperatório 

eletivo? 

Q2: Quais as principais necessidades dos pacientes no fluxo perioperatório? 

Q3: Qual seria a proposta de fluxo perioperatório humanizado?  

Q4: Qual a efetividade da aplicação do Design Thinking para humanização de serviços de 

saúde? 

 

 

 

1.3. OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

Abaixo serão descritos os objetivos gerais e específicos que o autor busca alcançar com 

essa pesquisa. 

 

1.31. Objetivo geral 
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OG: Desenvolver e aplicar método com base no Design Thinking para humanização do fluxo 

perioperatório do paciente eletivo. 

 

1.32. Objetivos específicos 

 

 OE 1: Desenvolver e aplicar método para integração do Design Thinking ao projeto e 

gestão de serviços de saúde, particularmente o fluxo perioperatório do paciente eletivo. 

 OE 2: Compreensão das necessidades dos pacientes no fluxo perioperatório 

 OE 3: Construção de interface visual que sintetize todas as etapas do perioperatório do 

paciente eletivo e suas principais necessidades  

 OE 4: Construção de diretrizes básicas para a humanização no fluxo perioperatório do 

paciente eletivo 

 OE 5: Proposição do fluxo perioperatório humanizado 

 OE 6: Discussão sobre a efetividade da aplicação do Design Thinking na humanização na 

área da saúde humana. 

 

1.4. DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

 

A análise será realizada em função do fluxo perioperatório eletivo, que se distingue do 

emergencial, visto que pode ser planejado com antecedência. Essa dissertação não abordará a 

humanização nas rotas emergenciais de fornecimento de cuidado – como a rede de trauma, por 

exemplo. 

A pesquisa irá abordar o fluxo perioperatório eletivo de maneira genérica, logo não irá 

entrar em especificidades de especialidades médicas, como exames pré-operatórios em casos 

cardiovasculares, neurológicos, dentre outros. O objetivo é chegar a recomendações gerais, que 

criem uma base para os desdobramentos específicos de cada especialidade. 

As visitas e entrevistas realizadas nessa pesquisa não buscaram o retrato de uma instituição 

específica, mas sim o quadro geral observado pela experiência dos profissionais. Todos os 

entrevistados realizavam plantões em pelo menos dois hospitais, o que enriqueceu as entrevistas, 
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visto que buscou-se captar o conhecimento com base em toda a experiência dos profissionais, e 

não apenas na avaliação da instituição em questão. 

Levando em consideração as restrições éticas atuais para o envolvimento de pacientes em 

pesquisas, optou-se - buscando não infringir nenhuma norma legal- não entrevistar pacientes 

durante a realização dessa pesquisa. No entanto, além de realizar 20 entrevistas com ex-pacientes 

cirúrgicos, realizaram-se visitas e 50 horas de observação padronizada, no qual o pesquisador 

buscou compreender a totalidade das necessidades dos pacientes. As diversas entrevistas 

realizadas também buscaram extrair informações, de forma descaracterizada, sobre o 

comportamento de diversos pacientes, fornecendo ao pesquisador um panorama rico em 

experiências reais e complexas. Alguns profissionais entrevistados já tinham sido submetidos a 

procedimentos cirúrgicos, e enriquecerem as entrevistas com seus relatos sob a ótica do paciente. 

 

1.5. ESTRUTURA DO DOCUMENTO 

 

 A pesquisa está organizada de acordo com os capítulos que serão apresentados a seguir. 

 Neste primeiro capítulo busca-se a contextualização do fluxo perioperatório e as vantagens 

de migração para um modelo mais humanizado para o planejamento e gestão de serviços de saúde, 

apresentando o Design Thinking como uma metodologia adequada para a realização dessa 

pesquisa. São também apresentadas a motivação do autor, a justificativa da pesquisa, as questões 

do estudo, os objetivos e a organização do trabalho. 

 No capítulo 2 será apresentada a revisão da literatura, buscando-se criar a fundamentação 

teórica dessa pesquisa. A figura abaixo sintetiza a pesquisa, apresentando seu objetivo geral, 

questões de pesquisa, objetivos específicos e principais fontes de referência bibliográfica:  
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Figura 1: Síntese da pesquisa 

Fonte: O autor 

 

  

No capítulo 3 será apresentada a metodologia proposta para o desenvolvimento dessa 

pesquisa – respondendo parte do objetivo específico 1, se delineando tantos as formas de 

investigação em cada etapa, como os objetivos e resultados esperados com as mesmas. Serão 

também apresentados os critérios para a seleção dos entrevistados e hospitais e a forma como os 

dados foram coletados e tratados. 

 No capítulo 4 serão apresentados os resultados das visitas em campo, observação 

padronizada e entrevistas, para então ser demonstrado o resultado e a forma pela qual foram 

mapeadas as necessidades dos pacientes no perioperatório, respondendo então dois objetivos 

específicos dessa dissertação – “OE 2: Compreensão das necessidades dos pacientes  no fluxo 

perioperatório” ; “OE 3: Construção de interface visual que sintetize todas as etapas do 

perioperatório do paciente eletivo e suas principais necessidades”.  
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 No capítulo 5 serão propostas as diretrizes propostas para humanização no fluxo 

perioperatório, e um exercício narrativo acerca do fluxo humanizado, respondendo então a dois 

objetivos específicos dessa dissertação – “OE 4: Construção de diretrizes básicas para a 

humanização no fluxo perioperatório do paciente eletivo”; “OE 5: Proposição do fluxo 

perioperatório humanizado”. 

 No capítulo 6 será desenvolvido um debate acerca da utilização e efetividade do método 

proposto nessa pesquisa, completando e complementando o objetivo específico 1 dessa pesquisa 

– “Desenvolver e aplicar método para integração do Design Thinking à gestão de serviços de 

saúde, particularmente o fluxo perioperatório do paciente eletivo”. Com base nos resultados 

alcançados nessa pesquisa, levando-se em consideração a literatura previamente apresentada pelo 

tema, será realizada uma discussão acerca da efetividade dos resultados alcançados e das 

potenciais contribuições do Design Thinking para o planejamento e gestão de serviços de saúde, 

concluindo então o objetivo específico 6 dessa dissertação.  

 No capítulo 7 será apresentada a conclusão da pesquisa e recomendações para pesquisas 

futuras. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

O objetivo desta seção é apresentar os resultados da revisão da literatura. Primeiramente 

será apresentada uma breve contextualização sobre serviços de saúde, a evolução histórica do 

Design, para então abordar a lógica de pensar do Design Thinking, o seu processo de 

desenvolvimento e sua aplicação na área da Saúde Humana, com ênfase em considerações sobre 

hospitais e o fluxo perioperatório. Posteriormente será apresentado o fluxo perioperatório do 

paciente eletivo, e o estado da arte da humanização no mesmo. 

 

2.1. SERVIÇOS DE SAÚDE 

 

 Nos últimos anos mudanças significativas vêm ocorrendo na indústria de serviços de saúde 

no mundo todo. Por um ladro a crescente demanda pela universalização do acesso aos serviços de 

saúde. Por outro, a rápida inovação tecnológica na medicina vem fazendo com que os custos do 

setor venham crescendo de forma insustentável. A pressão crescente pela melhor gestão de custos, 

associado a uma regulamentação cada vez mais forte, impulsiona um movimento de 

profissionalização do setor, buscando melhores níveis de eficiência e eficácia (PENA; MALIK, 

2011).  

 A desumanização impera na gestão de serviços de saúde, e pode ser identificada em fatores 

como: relacionamento precário entre profissionais e usuários, desvalorização da 

intersubjetividade, comercialização da doença, materiais e equipamentos sucateados, inexistência 

de gestão participativa estratégica, além da própria insatisfação de todos os colaboradores com o 

sistema de saúde (SILVA; MUNIZ, 2011). 

 Os serviços de saúde não podem ser compreendidos como organizações nas quais questões 

econômicas e políticas sejam empecilhos para o fornecimento de cuidado adequado ao paciente. 

Além das obrigações individuais dos profissionais envolvidos na prestação do cuidado, há a 

responsabilidade moral do gestor na implementação de políticas e ações orientadas pela ética, 

buscando o aprimoramento dos padrões de qualidade institucionais (FORTES, 2011).  
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A transformação cultural norteada pela humanização das práticas e da gestão de serviços 

de saúde toma como base uma postura ética de respeito ao ser humano, de acolhimento do 

desconhecido, da compreensão do paciente como um cidadão, e não apenas como um consumidor 

temporário de um serviço de saúde (FORTES, 2011). 

Na indústria da saúde é importante compreender pelo ponto de vista dos familiares e 

pacientes o que agrega valor durante a experiência de uso do serviço. De acordo com estudos do 

Institute of Medicine, a percepção positiva acerca da experiência do cuidado influencia diretamente 

na velocidade e qualidade de sua melhoria clínica. Outro ponto é que fatores ambientais tendem a 

afetar diretamente o emocional dos pacientes, familiares e funcionários (LEE, 2011). 

 

2.2. DESIGN  

 

A primeira utilização da palavra design como um verbo ( to design) data do ano de 1548. 

Como definido pelo “Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary”, o verbo “design” significa 

planejar e conceber; ter um objetivo específico; inventar para uma finalidade específica. Em 1588 

a palavra design passou a ser utilizada também como um substantivo, e, como definido pelo 

dicionário Merriam-Webster’s, significa uma finalidade específica realizada por um indivíduo ou 

grupo; planejamento intencional; um projeto mental ou esquema em que meios para um fim são 

estabelecidas (DORST, 2015).  

 

2.21. A evolução do Design – do artesanato à estratégia 

 

A prática do design – construir coisas para suprir objetivos específicos – começou a cerca 

de 2.5 milhões de anos, quando o homo habilis criou as primeiras ferramentas. Nossos ancestrais 

praticavam o design muito antes de começarem a andar eretos. Há aproximadamente 400 mil anos 

começamos a produzir lanças, e a 40 mil ferramentas especializadas. A cerca de 10 mil anos 

surgiram a arquitetura e o design urbano na Mesopotâmia (DORST, 2015). 

O campo do Design surgiu efetivamente na Inglaterra no início século XIX através do 

conceito de padronização da produção, dissociando a concepção de um objeto de sua fabricação. 

Em 1872 o movimento Arts and Crafts surgiu na Grã-Betanha, buscando fortalecer o papel do 
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artesão e sua “garantia de beleza”, cada vez menos valorizados devido aos benefícios econômicos 

da produção em massa (MOZOTA, 2011). Outros movimentos, como o Art Nouveau - que também 

disseminou a valorização do conceito estético, o modernismo da Art Déco e a Deutscher Werkbund 

que buscou criar sinergia entre a arte, indústria e artesanato, pavimentaram o caminho para o 

movimento funcionalista e o nascimento do design moderno, marcado pela criação da Escola 

Bauhaus em 1919 (DEMARCHI et.al, 2011). 

O status de momento fundador do Design moderno de Bauhaus foi reforçado pela adoção 

de seus métodos e ideais em escolas ao redor do mundo, criando a gramática fundamental da 

visualidade que foi desenterrada dos escombros do historicismo e das formas tradicionais. A 

abordagem de ensino que fundia o conhecimento teórico e as oficinas práticas - arte e artesanato - 

buscava o funcionalismo e a perfeição estética. Devido ao conturbado cenário político e 

econômico, a Bauhaus fechou em 1933, o que fez com que muitos professores e estudantes 

emigrassem para os Estados Unidos (LUPTON; MILLER, 2008). 

Como consequência direta da quebra da bolsa de 1929, o Design tornou-se profissão nos 

Estados Unidos em 1930. No contexto de crise econômica as indústrias rapidamente notaram a 

importância do design de produto para seu sucesso comercial. Acostumados a trabalharem em 

equipe e conscientes da necessidade de adaptar a criatividade as limitações de produção, os 

designers promoveram o encontro entre a indústria e a arte, entre o funcionalismo e o pragmatismo 

(MOZOTA, 2011). 

Em 1930 surgiu o primeiro sistema de identificação visual – o grafismo do metro de 

Londres. Esta ação deu início a um debate cultural no campo o Design entre os adeptos do design 

racional e funcionalista, e os adeptos do simbolismo. Os que achavam que o Design não era uma 

arte, mas sim funcional, pragmático e baseado em princípios eternos, voltaram-se contra os que 

achavam que o design era influenciado e influenciava estéticas transitórias, baseadas nos 

arquétipos de uma era (MOZOTA, 2011).  

Entre 1975 e 1990 o Design voltou a ser ornamental, com ênfase maior na forma do que na 

função. Grandes nomes como Philippe Starck e Luigi Colani ganharam destaque nessa fase. Com 

o avanço da tecnologia o designer passou a ter a liberdade de projetar com menos restrições em 

termos de materiais e estrutura, passando de hard para soft, com a forma desvinculada da função 

(MOZOTA, 2011). Tais movimentos liberaram o design da indústria, mas o aproximou do 

contexto das empresas contemporâneas. Essa transição possibilitou o aprimoramento do design 
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em sua capacidade de agregar valores semânticos aos objetos e também em sua forma de 

comunicação (FRANZATO, 2010). 

O campo do Design, antes reconhecido apenas por sua capacidade em lidar com questões 

de natureza estética e funcional, passou a disseminar seu modo de pensar projetos ao longo de 

outras áreas da organização, subindo até os níveis estratégicos, relacionados à sua administração 

(FRANZATO, 2010). O termo "design estratégico" passou a ser usado para representar essa 

mudança de interpretação com relação às fronteiras de atuação do Design (ZURLO, 2004). O 

escopo do design estratégico engloba a projetação do produto, serviço, comunicação e experiência 

de maneira integrada, no chamado sistema-produto (CAUTELA; ZURLO, 2006). 

A pirâmide da inovação apresentada por Hamel (2007) categoriza a inovação em quatro 

níveis, conforme a figura abaixo:  

 

 

Figura 2: Pirâmide da Inovação 
Fonte: Adaptado de Hamel, 2007 

  

No nível operacional as inovações são copiadas rapidamente através de engenharia reversa, 

sem proteções a “propriedade intelectual”, com foco nas melhores práticas. No nível de produto e 

serviço a concorrência tende a replicar rapidamente as características do líder de mercado, 

dificilmente sendo capaz de sozinha garantir sustentabilidade em longo prazo. Nos níveis 

estratégicos e gerenciais a inovação tende a ser, se bem “administrada”, sustentável no longo prazo 

– empresas como o Google e a Apple destinam quantidades imensas de recursos à pesquisa e 

desenvolvimento, visto que seu posicionamento de mercado implica na necessidade de manter-se 

na vanguarda da tecnologia e melhorar continuadamente a experiência de usuários de seus 

produtos e serviços (CAULLIRAUX, 2014). 
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O Design Thinking começa com o raciocínio divergente, buscando expandir a variedade 

de opções, ao em vez de restringi-las. Tal movimento perde sentido se utilizado apenas no final do 

projeto de inovação, quando o escopo de opções já está sendo reduzido. O design thinker deveria 

estar presente nos conselhos de administração, primeiros estágios de P&D e participando de 

decisões estratégicas do marketing, contribuindo para a geração de novas ideias e utilizando 

ferramentas da área para explorar a estratégia (BROWN, 2009). 

O Design Thinking fomenta a inovação estratégica. Pode ser utilizado tanto para o 

desenvolvimento inicial de um conceito, quanto para a descoberta de valores até então 

negligenciados em produtos, serviços, tecnologia, dentre outros. Um processo heterodoxo que 

pode resultar em criação significativa de valor de mercado, diferenciação e aprimoramento da 

experiência do usuário (MOOTEE, 2013). 

Na “antiga perspectiva”, a atuação do Designer estava limitada aos níveis operacionais e 

de produto. Agora, com o avanço da percepção do mercado acerca do valor do Design Estratégico, 

o Design Thinking está presente nos níveis estratégicos e gerenciais, aumentando seu valor para 

as organizações (CAULLIRAUX, 2014). 

Na origem do design sua função era ligada primordialmente ao desenvolvimento de 

produtos físicos. No entanto, atualmente os designers lidam com o projeto de estruturas 

organizacionais, problemas sociais, serviços, interações, experiência do usuário, dentre outros. 

Muitos problemas envolvem contextos conturbados socialmente e politicamente, logo, como 

consequência, os designers se tornaram cientistas comportamentais aplicados, e as escolas de 

Design devem preparar seus alunos para lidarem com essa natureza de questão (NORMAN, 2010). 

 

2.22. Design Thinking – a lógica abdutiva  

 

 

Martin (2009) apresenta – com base no pensamento do cientista Charles Sanders Peirce – 

que o Design thinking segue uma terceira forma de pensamento, além da dedução e da indução, o 

pensamento abdutivo. Como indica Peirce, “nunca devemos nos comprometer com a verdade da 

opinião científica corrente, mas em vez isso devemos aceitá-la meramente como um estágio no 

caminho rumo à verdade” (GARVEY & STANGROOM, 2009). Esse modo de pensar estabelece 

um paralelo entre as decisões com bases em dados do mundo analítico, e do sentimento que carece 
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de dados do intuitivo, desbravando o mistério de “como poderia ser?”, experimentando e 

analisando possíveis respostas para o problema em questão. 

Charles Sanders Peirce (1839 – 1914) foi um cientista americano nascido na cidade de 

Cambridge – Massachusetts, que se dedicou a pesquisas em diversas áreas do conhecimento, como 

a filosofia, matemática, astrologia, metrologia, cartografia, psicologia, dentre outros, tendo mais 

de 12000 páginas publicadas, e pelo menos outras 80000 ainda não publicadas (GARVEY & 

STANGROOM, 2009). Foi o fundador do pragmatismo – inspirado em reflexões sobre “A crítica 

da razão pura” de Kant - termo que empregou pela primeira vez em seu artigo “Como tornar as 

ideias claras” em 1878 (MURARO, 2008). 

De acordo com Peirce, a lógica abdutiva pode ser definida como: 

 

 

(...) o processo de formação de uma hipótese explicativa. É a única operação lógica que 

introduz alguma ideia nova; a indução nada faz além de determinar um valor, e dedução 

apenas evolui as consequências de uma hipótese. A dedução prova de que algo deve ser; 

a indução mostra que, na verdade, algo está operativo; enquanto a abdução apenas sugere 

que algo pode ser. (PEIRCE, 1998, p.216) 

 

 

A sugestão abdutiva é um ato de insight formado a partir de percepções gerais de um 

assunto, não tendo qualquer garantia de sucesso. No entanto, a junção e experimentação dos 

distintos elementos da hipótese é a única forma de prever o comportamento futuro de forma 

racional. Através da indução bem-sucedida da experiência no passado, se aumentam as chances de 

sucesso no futuro (PEIRCE, 1998).  

Na ciência o raciocínio indutivo está ligado à descoberta, e o dedutivo à justificativa 

(DORST, 2011). O pensamento dedutivo parte do todo para o específico, seguindo a lógica do que 

“deve ser”. Por essa ótica, por exemplo, se a regra geral indica que todos os corvos são pretos, 

pode-se afirmar dedutivamente que um pássaro marrom não é um corvo. O pensamento indutivo 

parte do específico para o todo, seguindo a lógica do que é operativo. Por essa ótica, por exemplo, 

se forem estudados o percentual de vendas em 1000 lojas, e for encontrado um padrão que indique 

que o lucro por metro² seja maior em lojas localizadas em cidades pequenas, pode-se afirmar 

indutivamente que o mercado em cidades pequenas é mais valioso (MARTIN, 2009). 
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Dew (2007) pontua que estrategistas dedicam muito tempo para compreender diversos 

dados - como novos concorrentes, tendências de compra, ambiente estratégico de seus 

colaboradores, dentre outros. Quando os dados não se encaixam em explicações existentes, devem 

ser formuladas novas teorias. A formulação de suposições sobre a melhor maneira de explicar um 

conjunto de fatos é a abdução. Por exemplo, pela dedução pode-se afirmar que, se todas as rosas 

têm espinhos, e essa é uma rosa, logo possui espinhos. Pela indução, se todas essas plantas são 

rosas, e todas possuem espinhos, logo todas as rosas, provavelmente, possuem espinhos. Já na 

abdução se descreve a operação de realização de um salto para uma hipótese específica através da 

associação de padrões, por exemplo, se todas as rosas têm espinhos, e esta planta tem espinhos, 

possivelmente será uma rosa. 

Na dedução sabe-se “o que” (objeto de análise) e o “como” (forma de proceder), logo se 

pode estimar os “resultados”. Na indução sabe-se “o que”, e, através da observação dos 

“resultados”, obtém-se o “como” através de exercícios criativos. Se o resultado aspirado é a criação 

de “valor” para outros, podem-se seguir duas lógicas distintas de abdução. A primeira lógica – 

usualmente utilizada nas Engenharias – é a proposição “do que” em função de um “como” 

previamente conhecido, estimando a criação de um determinado “valor”. O desafio na segunda 

lógica de abdução, considerada “aberta”, é a descoberta “do que” sem a definição prévia de 

“como”, buscando-se alcançar algum “valor” aspirado em função de duas variáveis. A segunda 

lógica de abdução se assemelha aos problemas complexos encontrados atualmente nas 

organizações, e sua resolução ideal é realizada através das práticas do Design (DORST, 2011). 
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Figura 3: Lógicas de raciocínio 

Fonte: Adaptado de Dorst (2011) 

 

Martin (2009) ressalta a importância da validade e da confiabilidade para o 

desenvolvimento das organizações. As organizações tendem a seguir o caminho da confiabilidade 

– ligada diretamente ao raciocínio analítico, assim como seus processos, estrutura organizacional, 

normas dentre outros. Para prosperarem, o desafio usual é o de incorporar uma orientação que siga 

a validade em prol da confiabilidade integral, seguindo um caminho que mescle o intuitivo e o 

analítico, a validade e a confiabilidade. O Design Thinking oscila frequentemente entre essas duas 

esferas, em uma proporção, na média, de 50% para 50%. 
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Figura 4: Design Thinking - Validez e Confiabilidade 

Fonte: Adaptado de Martin (2009) 

 

 

O Design, como prática, interage entre diferentes níveis de abstração, entre a visão geral e 

o concreto, buscando sempre o tangível. Designers constroem modelos e protótipos que 

transformam as ideias em realidade, o que distingue seu modus operandi das práticas tradicionais 

de negócios. A tabela a seguir sintetiza diferenças básicas entre o Design Thinking e a abordagem 

tradicional de negócios (LIEDTKA & OGILVIE, 2011):  

Tabela 1: Diferenças entre o modo de pensar do Design Thinking e dos negócios tradicionais 

 

Características Negócios Design Thinking 

Pressupostos Racionalidade e objetividade; 

Realidade fixa e quantificável 

Experiência subjetiva; Realidade 

socialmente construída 

Método Análise focada na obtenção da 

melhor resposta 

Experimentação focada na 

interação até a melhor resposta 

Processos Planejamento Execução 

Critérios de decisão Lógica; Modelos numéricos 
Insights emocionais; Modelos 

experimentais 

Valores Controle e estabilidade; 

Desconforto com a incerteza 

Desenvolvimento de inovações; 

Desgosto do status quo 

Nível de foco Abstrato ou particular 
Movimento interativo entre o 

abstrato e particular 

 

Fonte: Liedtka; Ogilve (2011); Tradução própria 
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O Design Thinking incorpora aos negócios a visão de que sua existência se justifica no fato 

de suprirem necessidades, crenças e valores humanos. A eficiência e a padronização sempre farão 

parte dos processos de negócio, no entanto são os aspectos humanos que influenciam na 

experiência real do usuário, fornecendo a produtos, serviços e marcas real valor e significado 

(MOOTEE, 2013). 

 

2.23. O processo de pensar do Designer 

 

Em 1987 Peter Rowe escreveu o primeiro livro com o título “Design Thinking“, desde 

então múltiplos modelos emergiram na literatura. Utilizando teorias do Design, Psicologia, 

Educação, entre outros, os estudos alcançaram um rico e variado conhecimento da complexidade 

humana. Atualmente essa metodologia é utilizada para resolver um escopo amplo de problemas, 

com notoriedade nas áreas de TI e negócios (DORST, 2011).  

A qualidade do Design está intimamente relacionada à sua habilidade de se conectar e criar 

relacionamentos com seus usuários. Ou seja, o primeiro objetivo é compreender as questões 

culturais da humanização que permitem a construção desse relacionamento. Tais questões estão 

ligadas as interações sociais e emoções que definem a experiência do usuário. Por exemplo, o ato 

de beber uma xícara de café pode estar associado a diversas emoções, como aproveitar uma manhã 

nublada de sábado, se recuperar de uma madruga de estudos, dentre outros. O Design Thinking 

busca compreender todos os contextos de experimentação, e inovar através da humanização em 

cada um desses elos (MOOTEE, 2013). 

As práticas do Design são estruturadas em torno de cinco atividades gerais. Primeiro são 

identificados e formulados os problemas em questão, que normalmente são estruturados de uma 

maneira distinta do usual. A visualização e materialização de problemas e soluções possibilita o 

refinamento das ideias em função das características observadas nas mesmas. Os métodos 

utilizados para solucionar os problemas podem ser previamente conhecidos pela equipe, ou não, 

devem ser adequados ao contexto. Conduzir um projeto de design requer avaliação contínua, que 

ficará mais rigorosa conforme o processo for avançando. Por fim, projetos de design são difíceis 

de gerir, visto que mesclam processos contínuos de resolução de problemas, liberdade criativa e 

processo de aprendizado que é aprimorado pelas vivências, além de sofrerem ajustes frequentes 

em função de seu desenvolvimento (DORST, 2015). 
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Design thinking é essencialmente um processo de inovação centrado no ser humano que 

enfatiza observação, colaboração, visualização de ideias, prototipagem, e análises de negócios. O 

objetivo é desenvolver um projeto integrativo de criação, envolvendo consumidores, designers, 

executivos, dentre outros colaboradores, que pode ser aplicado para produtos, serviço e negócios 

(LOCKWOOD, 2010). 

O Design Thinking tem como expectativa a transposição constante das soluções conhecidas 

através da exploração de territórios inexplorados. Seu processo deve ser sistemático, no entanto 

não pode ser rígido, sendo a flexibilidade do pensamento e a exploração os conceitos chave. 

Espera-se do Designer uma abordagem empreendedora, mesmo quando a ideia já começou a ser 

desenvolvida pelo seu cliente, e o ciclo de desenvolvimento é curto devido às restrições do 

mercado (GOLDSCHMIDT; RODGERS, 2013). 

O Design Thinking busca soluções para problemas complexos, redefinindo a forma pela 

qual são interpretados e, por consequência, como são sanados (CAULLIRAUX et. al, 2013). É 

recorrente na literatura a tentativa de categorizar premissas básicas da área, dentre as quais se 

destacam: visão holística - todo o sistema deve ser considerado; centrado no usuário - focado nas 

necessidades reais do usuário; cocriativo – os principais colaboradores devem ser envolvidos no 

processo de criação; pensamento visual - capacidade de expressão desenvolvida pelos anos de 

treinamento de um designer; prototipagem – os conceitos devem ser testados e aprimorados em 

parceria com os usuários finais (CAULLIRAUX , 2014). 

Brown (2009) pontua três elementos complementares que devem ser contemplados em 

qualquer exercício de Design, sendo eles: observação, empatia e insight. Através da observação o 

pesquisador compreende o contexto e os problemas em questão, pela empatia se relaciona, 

interage, cria confiança e adquire a capacidade de pensar como seu cliente. Ao longo desse 

processo vários insights são materializados e testados junto aos usuários, que auxiliam e participam 

da cocriação dos conceitos em questão. 

Uma das metodologias utilizadas no Design Thinking é o chamado “duplo diamante” - 

primeiramente idealizado pelo Design Council em 2005 - que é composto de quatro etapas, sendo 

elas: Descoberta; Definição; Desenvolvimento; Implementação. Essas etapas representam os 

ciclos de divergência e convergência intrínsecos ao pensamento do Design (CAULLIRAUX et.al, 

2013). 
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No processo criativo uma série de ideias são criadas – pensamento divergente, para então 

serem refinadas e desenvolvidas até se chegaram aos melhores conceitos – pensamento 

convergente, tais estágios podem ser representados através do formato de um diamante. O duplo 

diamante parte da premissa que tal processo ocorre duas vezes, primeiramente para definir e 

confirmar o problema, e então para criar e desenvolver a solução (DESIGN COUNCIL, 2015). A 

figura abaixo sintetiza as quatro etapas do duplo-diamante, assim como os principais objetivos de 

cada um: 

 

 

Figura 5: Duplo-diamante 

Fonte: Adaptado de Design Council (2011 e 2015) 

 

 

Abaixo serão descritos detalhadamente cada uma das quatro etapas do duplo-diamante. 

 

2.231. Descoberta 

 

A fase de descoberta se caracteriza como uma etapa de pensamento divergente, na qual os 

participantes do projeto mantêm a “mente aberta” possibilitando, e influenciando, ao máximo a 

geração de insights (DESIGN COUNCIL, 2011). Através da análise de dados de mercado, 
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entrevistas, observação, dentre outros, a equipe começa a elaborar questionamentos e hipóteses 

(DESIGN COUNCIL, 2015). 

De acordo com Peirce, para se alcançar novos resultados deve-se explorar a situação de 

maneira holística e imparcial: 

 

 

A primeira e, em um sentido, única regra da razão, é aquela que a fim de aprender, você 

deve desejar aprender, e com o tal desejo não se satisfazer com o que você já se inclina a 

pensar, seguindo-se um corolário que é digno de ser escrito em todos os muros da cidade 

da Filosofia: Nunca bloqueie o caminho da investigação. (CP, 1, 35) 

 

 

Para Peirce a investigação começa com uma dúvida real e autêntica por um problema, 

decorrente de alguma situação específica, e põe em questionamento algum hábito previamente 

estabelecido. Para que um problema seja efetivamente resolvido, ele deve ser explorado em 

profundidade (MORARO, 2008). 

Essa etapa utiliza métodos qualitativos e quantitativos, que incluem desde o engajamento 

direto com os usuários finais, a análises de aspectos sociais e econômicos relacionados. Essa 

pesquisa cria a base de conhecimento que irá alimentar o resto do processo, além de guiar e inspirar 

a equipe do projeto (DESIGN COUNCIL, 2015). 

Todas as inovações de sucesso começam com uma análise do presente, da realidade. Deve-

se avaliar o que está acontecendo para se identificar o problema ou oportunidade que se pretende 

atingir. Ao se observar os hábitos dos clientes se obterão indícios sobre problemas, frustrações, 

necessidades e desejos negligenciados no presente, e, consequentemente, espaços para exploração 

de novos conceitos (LIEDTKA; OGILVIE, 2011). 

Na etapa de descoberta deve-se adquirir, através do ponto de vista dos usuários, a 

compreensão holística do fenômeno. Com essa visão serão identificados os reais problemas do 

sistema em questão. É importante sempre criar representações visuais que sintetizem os fatos 

observados, facilitando a análise de sistemas complexos e processos intangíveis (STICKDORN; 

SCHNEIDER, 2011). 
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O mapeamento da jornada do usuário - um dos métodos utilizados nessa etapa – é a 

representação visual da jornada do usuário durante todas as interações com um serviço. O objetivo 

é analisar todos os pontos de contato do usuário com o serviço em questão, possibilitando tanto a 

melhoria de cada um desses elos, quanto do todo, sempre adotando o ponto de vista do cliente 

(DESIGN COUNCIL, 2015). 

Caulliraux et.al (2015) analisam o fluxo do paciente pediátrico em tratamento de câncer 

durante o período que fica hospedado na Casa Ronald McDonalds do Rio de Janeiro. Abaixo se 

encontra o resultado dessa análise, e exemplo de mapeamento de jornada do usuário: 

 

 

Figura 6: Mapa da jornada do usuário - Projeto Design Thinking- Casa Ronald Rio de Janeiro 

Fonte: Caulliraux et. al, 2015 
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2.232. Definição 

 

A fase de definição se caracteriza como uma etapa de pensamento convergente, na qual são 

realizadas a filtragem, descarte e seleção das ideias. O conhecimento adquirido na fase da 

“descoberta” é analisado, os problemas são estruturados assim como as melhores propostas, que 

são preparadas para a prototipagem (DESIGN COUNCIL, 2011). Perguntas comuns dessa etapa: 

O Que importa mais? O que devemos testar antes? O que será viável economicamente? O objetivo 

é desenvolver frames criativos que sintetizem o desafio do projeto (DESIGN COUNCIL, 2015).  

De acordo com Peirce, a tangibilização dos distintos fatores de uma experiência faz parte 

do processo de criação: 

 

 

A fim de determinar o significado de uma concepção intelectual, dever-se-ia considerar 

quais consequências práticas poderiam concebivelmente resultar, necessariamente, na 

verdade de uma concepção; e a soma destas consequências constituirá todo o significado 

da concepção. (PEIRCE, 2003, p. 195) 

 

 

A avaliação das consequências no todo de uma experiência é uma fase do pensamento na 

qual a ação ocorre de forma a traduzir, ou expressar, o significado de um conceito. A atividade de 

criação é contínua, considerando-se a soma estimada das consequências de toda a experiência, e 

suas possíveis implicações no futuro (MURARO, 2008). 

Na fase de descoberta o desafio é explorado em profundidade, e os problemas e 

oportunidades são identificados. Na fase de definição em primeiro lugar são organizados os 

achados e priorizados em função dos objetivos organizacionais e perfil do negócio. 

Posteriormente, busca-se transformar as questões mapeadas em possíveis ações a serem tomadas 

(DESIGN COUNCIL, 2015). 

Após sintetizar os dados e ter identificado padrões emergentes, novas possibilidades, 

desafios e incertezas são visualizados. Essa etapa está ligada diretamente a idealização do futuro, 

na identificação de padrões que o diferenciem do passado, que resultem em uma experiência 

melhor para os clientes. Após a idealização de novos conceitos, que irão possivelmente criar valor 
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para os usuários - o que resultará em maior lucratividade, devem ser definidos quais ideias serão 

testadas (LIEDTKA; OGILVIE, 2011). 

Uma das ferramentas utilizadas nessa etapa são os “cartões de insight”. Esses cartões 

tangibilizam as reflexões com base nas pesquisas realizadas, facilitando sua visualização e análise. 

No cartão de insight deve constar ao menos o título e um texto pequeno que resume o achado, 

podendo conter outras informações, como o local de coleta, etapa do ciclo de vida, imagens, dentre 

outros (SILVA et.al, 2012). 

Abaixo se encontra um exemplo de cartão de insight: 

 

                               

Figura 7: Cartão de Insight 

Fonte: Caulliraux et. al, 2015 
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2.233. Desenvolvimento 

 

A fase de desenvolvimento se caracteriza como uma etapa de pensamento divergente, na 

qual os principais conceitos definidos previamente são testados, avaliados e refinados com os 

clientes (DESIGN COUNCIL, 2011). O processo de testes – tentativa e erro – ajuda os designers 

a melhorarem e refinarem suas ideias (DESIGN COUNCIL, 2015). 

 

De acordo com Peirce, para se obter uma perspectiva real das ideias em questão, as mesmas 

devem ser testadas: 

 

 

Perguntemos o que entendemos ao dizer que uma coisa é dura. Evidentemente, 

entendemos que ela não será arranhada por muitas outras substâncias. Toda a concepção 

dessa qualidade, assim como de qualquer outra, reside em seus efeitos concebidos. Não 

há absolutamente nenhuma diferença entre uma coisa dura e uma coisa mole enquanto 

elas não são testadas. (PEIRCE, 1878, p. 294). 

  

 

Peirce indica que o método científico está sempre submisso ao real – o tangível - e que 

através da aprendizagem, correção, síntese, ampliação e aperfeiçoamento nós crescemos e 

evoluímos. A experiência então tem um fator corretivo que alimenta o intelecto. Quando erramos 

buscamos a correção, criando um novo hábito mais adequado à continuidade da existência 

(MURARO, 2008). Um experimento é um meio para se chegar ao fim, e não propriamente o fim. 

É uma oportunidade de criar uma situação na qual as pessoas possam colaborar e tentar coisas em 

conjunto, buscando a tangibilização e aprimoramento de conceitos. (DICKSON et. al, 2011). 

A prototipagem rápida é a criação de manifestações visuais e experimentais de conceitos, 

sendo a etapa seguinte à ideação, na qual são materializadas e experimentadas as principais ideias 

(LIEDTKA; OGILVIE, 2011). Brown (2009) pontua que os protótipos iniciais devem ser rápidos, 

rudimentares e baratos, visto que quanto maior o investimento em uma ideia, mais as pessoas se 

apegam a ela. Conforme avança o projeto, os protótipos tendem a ficar mais caros e sofisticados. 

A imagem abaixo apresenta os diferentes estágios de prototipagem, e suas principais 

características, no projeto de um cooler inteligente realizado pela IDEO: 
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Figura 8: Estágios de prototipagem 

 

Fonte: Adaptado de LIEDTKA; OGILVE (2011) 

 

A prototipagem ocorre na maior parte das vezes em ambientes controlados – através de 

workshops, grupos focais, dentre outros, por questões como confidencialidade e redução da 

exposição do novo conceito. Esse tipo de prototipagem é muito útil para testar as características 

funcionais de um produto. No entanto, no caso de serviços e propostas que englobem interações 

sociais complexas, a prototipagem em campo é recomendada para possibilitar a avaliação da 

proposta em seu ambiente real de uso (BROWN, 2009). 

A tabela abaixo sintetiza os tipos mais comuns de protótipos descritos na literatura: 

Tabela 2: Tipos de protótipos 

 

Tipos de protótipos Descrição básica 

Esboço 
Rascunho visual da ideia que leva em consideração a forma, 

posicionamento, dentre outros elementos básicos. 

Modelo 
Réplica que permite a visualização em três dimensões testando os 

aspectos visuais e funcionais de um produto. 

 

Maquete 
Réplica tridimensional que fornece uma visão geral do projeto e sua 

integração com o ambiente. 

Processos 
Representam uma sequência de atividades. Usualmente representados 

por caixas com setas ilustrando suas respectivas conexões. 

Storyboards 
Podem ser realizados com rabiscos simples, fotos, dentre outros. O 

objetivo é tangibilizar uma experiência completa pelo ponto de vista 

do usuário. 

Blocos de montar Possibilitam a idealização e materialização interativa de experiências 

Vídeos 
Podem ser uma sequência de fotos, ou com as etapas do storyboard, 

no entanto fornece uma visão mais fidedigna de como será a proposta 

em questão. 

 

Fonte: Adaptado de LIEDTKA; OGILVE, (2011) e AMBROSE ; HARRIS, 2011   
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A utilização dos usuários como coprodutores do conceito em questão é essencial para a 

atividade do design. Não é só uma questão de refinar o todo, mas sim desenvolver todos os 

elementos em análise e sua adequação. O Design propõe um processo criativo e interativo entre os 

usuários e a equipe, tendo como foco as necessidades do usuário (MURRAY et. al, 2006). 

O design inovador é marcado pela coevolução na compreensão dos problemas e 

desenvolvimento de soluções. Observa-se também o movimento inverso, no qual, à medida que as 

soluções vão sendo cocriadas, a compreensão do problema se torna mais evidente. Esse processo 

ocorre no dia-a-dia dos projetos de design, e se diferencia dos momentos de inspiração individual, 

visto que é colaborativo e progressivo ao longo de todo o processo (WILTSCHNIG; BALL, 2013). 

A integração entre concepção e execução sugere que os designers estão comprometidos 

com o desenvolvimento de soluções que funcionem na prática, além de possibilitar o teste de 

conceitos e estratégias que foram previamente desenvolvidos no projeto. Cabe ressaltar que ao 

envolver diversos colaboradores na criação, desenvolvimento e testes, todos se tornam 

comprometidos com os resultados (MURRAY et. al, 2006). 

. 

 

2.234. Implementação 

 

A fase de implementação se caracteriza como uma etapa de pensamento convergente, na 

qual o produto, serviço ou estratégia em questão é finalizada e lançada no mercado “aberto” 

(Design Council, 2011). 

 

De acordo com Peirce, o processo de investigação converge em uma opinião aceita por 

todos os envolvidos: 

 

 

 

 

As distintas mentes podem pôr-se a andar, desde os pontos de vista mais antagônicos, 

porém, conforme avança a investigação, uma força alheia a eles os conduz a uma mesma 
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e mesma conclusão. Essa atividade do pensamento que nos leva não a onde queremos, 

senão a uma meta preestabelecida, é algo, assim, como a ação do destino (...) a opinião 

que definitivamente haverá de ser aceita por todos quantos investigam é o que chamamos 

de verdade e o objeto representado nessa opinião é o real. Assim é como eu explicaria a 

realidade (PEIRCE, 1878, p. 300).  

 

 

Com o desenrolar do processo de investigação, distintas hipóteses são testadas e 

aprimoradas, de forma que os resultados irão eventualmente convergir na “verdade”. Essa 

“verdade” é um empreendimento social, cooperativo e público, que, representa o consenso 

temporário acerca da questão em pauta (PEIRCE, 1878). 

Um dos métodos utilizados nessa etapa é o projeto de cenários futuros, que, como definido 

pelo Design Council (2015), são representações sequenciais de “histórias” que podem vir a ocorrer 

considerando as variáveis em questão. A criação de cenários ajuda a compartilhar o conhecimento 

gerado no processo, além de possibilitar a realização de discussões elaboradas sobre sistemas 

complexos. 

Roadmaps são sínteses visuais de cenários complexos que contemplam o momento atual, 

o ideal de futuro planejado e todo o desdobramento necessário para atingir os objetivos 

determinados. Tanto para sua idealização, quanto para condução das sessões de roadmapping, são 

necessários processos intensivos em inovação e criatividade. As sessões de roadmapping operam 

como espaços para cocriação de protótipos, no qual o caráter multidisciplinar do coletivo reunido 

garante uma abordagem holística que contemple todo o sistema em questão (CAULLIRAUX et.al, 

2013). Abaixo se encontra um exemplo de roadmap criado para o projeto de desenvolvimento do 

cluster de biotecnologia do Estado do Rio de Janeiro: 
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Figura 9: Roadmap estratégico - Projeto Roadmap de desenvolvimento do cluster de saúde humana no Estado do 

Rio de Janeiro 

Fonte: Caulliraux, 2014 

 

 

A implementação de novos conceitos necessariamente demanda mudanças em processos 

organizacionais. Para garantir o sucesso dessa mudança, é necessário haver uma clara 

comunicação com a equipe acerca dos diversos aspectos relacionados – usabilidade, emoções, 

resultados, dentre outros, além do envolvimento prévio dos mesmos em exercícios de cocriação e 

prototipagem (STICKDORN; SCHNEIDER ,2011). 

Deve-se atentar a forma como um produto é oferecido no mercado, visto que, se o 

consumidor não ficar tentando a experimentar essa nova proposta, a mesma estará fadada a falhar. 

Além de todas as medidas tomadas previamente para reduzir riscos, como a prototipagem e a 

cocriação, devem-se realizar ciclos rápidos de feedback e minimizar os custos possíveis no 

lançamento (LIEDTKA; OGILVIE, 2011). 
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2.24. Design thinking aplicado na área da Saúde – a Humanização do cuidado 

 

Nas últimas duas décadas a indústria da saúde vem sofrendo mudanças na forma como 

projetam serviços. Essas mudanças são impulsionadas por diversos motivos, com destaque a: 

maiores expectativas dos clientes sobre os serviços, avanço constante da tecnologia, maior acesso 

a informação nas mídias digitais e a adoção de uma abordagem holística para fins de saúde e bem-

estar. O projeto de serviços de saúde realizado através do Design Thinking, focado na humanização 

da experiência do paciente e na melhoraria constante na qualidade no fornecimento do cuidado, 

irá gerar resultados que satisfaçam seus clientes e, consequentemente, os fidelizem (LEE, 2011).  

A humanização pode ser alcançada através da usabilidade, experiência do usuário, proposta 

de marca, dentre outros fatores ”humanos”. Todos os colaboradores fazem parte da “rede da 

experiência” em questão, e a humanização pode ocorrer em todos estes eixos complementares. Ao 

permitir que seus usuários externalizem sua humanidade para dentro da organização, a mesma fará 

parte de sua vida e redes de contatos, favorecendo a sustentabilidade e o crescimento (MOOTEE, 

2013). 

Para identificar as reais necessidades do paciente é preciso compartilhar de sua experiência, 

o que ocorre através da observação, entrevistas, análise de comportamentos, dentre outros. A 

habilidade de articular, produzir, construir e decodificar o conhecimento é da essência do Design 

Thinking, mantendo sempre o foco no usuário, no ser humano (BELLUCCI; MARTINS, 2012). 

Em sua pesquisa de Doutorado, que criou uma campanha de comunicação contra o câncer 

de mama, Beaumont (2011) desenvolveu um modelo próprio para aplicação do Design Thinking, 

que inclui a avaliação dos distintos níveis de “necessidades dos usuários”. Para um conceito ter 

sucesso deve-se atentar as necessidades em três níveis ligados ao usuário – cognitivo, emocional 

e físico e dois níveis ligados ao contexto geral – social e cultural.  No contexto geral se encontram 

as regras e circunstâncias do sistema que não podem ser controladas; além da comunidade 

envolvida. Nos níveis ligados ao usuário se destacam os aspectos que influenciam na percepção 

cognitiva, emocional e demandas físicas. 



 45 

 

Figura 10: Níveis da necessidade do usuário 

Fonte: Adaptado de Beaumont, 2011 

  

  

 Para se compreender as necessidades do usuário em nível cognitivo, ou seja, empatia em 

nível cognitivo, devem-se compreender as demandas dos usuários em termos de informações 

requisitadas em função dos processos em questão. Para se adquirir empatia emocional devem-se 

compreender as demandas em termos de sentimentos e emoções dos usuários em questão. Para se 

adquirir empatia física devem-se compreender as demandas físicas e fisiológicas dos usuários. 

Essas três esferas representam a totalidade das demandas dos seres humanos – usuários, pacientes, 

dentre outros- em questão (BEAUMONT, 2011). 

 O Design Thinking tem a capacidade de expandir o escopo de soluções que permeiam a 

experiência do paciente na saúde humana. Através de sua abordagem holística e focada nas 

necessidades implícitas e explícitas do ser humano, consideram como uma instância de análise 

específica o seu bem-estar emocional, inovando em esferas usualmente negligenciadas no mercado 

(MULLANEY et.al, 2012). 

Conforme avançam a capacitação e métodos que abordam a saúde através do Design 

Thinking, as possibilidades de sinergia entre estes dois campos vem se tornando infinitas. Não se 

trata apenas de redesenhar os atuais, e obsoletos, sistemas e serviços de saúde, mas sim transcender 
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os limites físicos das clínicas em direção à realidade vivida por pessoas e comunidades, aonde a 

saúde é realmente definida (FREIRE; SANGIORGI, 2010). 

A abordagem padrão típica dos negócios é começar com as restrições – cadeia de 

suprimento, orçamentos de marketing, dentre outros – para então criar, o que leva a conceitos 

incrementais facilmente copiados. Começar pela tecnologia é a segunda abordagem mais comum, 

o que é arriscado, pois se está apostando em algo novo ainda não testado. Partir dos seres humanos 

aumenta a chance de criar algo revolucionário e encontrar um mercado receptivo (BROWN, 2009). 

 Abaixo serão apresentados alguns casos de utilização do Design Thinking na área da saúde. 

 

2.241. Mayo Clinic 

 

Um estudo de caso realizado pela escola de negócios de Yale (2012) abordou em 

profundidade a Mayo Clinic. A tradicional rede de hospitais americanos já notava que há mais de 

50 anos, apesar dos notáveis avanços no diagnóstico e tratamento de doenças, o sistema de saúde 

em si tinha pouco mudado. Motivado pela crença de que ao melhorar a forma de fornecer cuidado 

seria possível aproveitar melhor os avanços científicos, começaram em 2002 – com a ajuda da 

consultoria IDEO – um laboratório chamado SPARC, no qual médicos, pacientes e outros 

colaboradores podiam testar hipóteses sobre novas formas de interação entre os profissionais de 

saúde e seus usuários. 

Após seis anos de experiência o laboratório evoluiu para um centro dedicado – Center for 

Innovation (CFI) – que funciona como uma espécie de incubadora para novas ideias serem 

tangibilizadas. Os novos conceitos exploram todas as etapas do fornecimento do cuidado, 

considerando a saúde preventiva, o atendimento inicial por telefone, a consulta médica, o 

diagnóstico, o tratamento do problema e o acompanhamento posterior. 

  

 

 

 

 

Como indica a diretora administrativa do CFI: 
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A pesquisa de campo nos ajuda a entender as reais necessidades do paciente, e norteará a 

melhoria da experiência do paciente. O Programa vai muito além de redesenhar salas de 

exame e equipá-las com móveis luxuosos. Ele trata do processo e do fluxo de cuidado do 

paciente, como e aonde as interações entre pacientes e os provedores de cuidado ocorrem, 

e como integrar da maneira mais eficiente a tecnologia com a experiência do paciente. 

(mayoclinic.org, 2015,  - disponível em : mayoclinic.org, 2015) 

 

 

O pensamento divergente é a chave para fusão do Design Thinking com a prática médica 

na Mayo Clinic. Ao reunir profissionais de diversas disciplinas na realização de pesquisas 

participativas centradas no ser humano - a essência do Design Thinking – o problema é enquadrado 

e desenvolvido sob uma ótica diferente da usual. O processo de trabalho inclui o planejamento, 

pesquisa, síntese, prototipagem e implementação (DICKSON et. al, 2011). 

 

 

Figura 11: Metodologia Center for Innovation – Mayo Clinic 

 

Fonte: Adaptado de Dickson et.al, 2011 

 

 O ponto principal do processo é a pesquisa, através da qual o cenário atual é mapeado, 

possibilitando a idealização coerente de cenários futuros. Na fase da experimentação se buscam 

tangibilizar rapidamente diversos conceitos, visando sua experimentação rápida e a geração de 
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insights. Na etapa de síntese os diversos achados são organizados e preparados para a prototipagem, 

através da qual os conceitos serão tangiblizados, testados, avaliados e aprimorados. Na fase de 

implementação o conceito final será introduzido no mercado (DICKSON et. al, 2011). 

A inovação precisa de ambientes propícios para acontecer. Por esse motivo o CFI possui 

diversos espaços específicos para desenvolver novos conceitos. O “Healthy Aging and 

Independent Living Lab”, por exemplo, é uma iniciativa realizada com uma instituição local na 

qual vivem 400 idosos. Foi criado um laboratório in loco, que consiste em uma área para uso 

comum dos moradores. Nessa área são testados novos produtos e serviços que facilitem a vida 

independente e saudável dos idosos (AGUIRRE; VINK, 2013). 

O simpósio “Transform” surgiu em 2007 com o suporte do Departamento de Medicina da 

Mayo Clinic, e já se tornou a maior conferência que une o Design Thinking, inovação e medicina 

de ponta global. A “Transform 2013” redefiniu os limites de uma conferência híbrida, que, apesar 

de ter sido realizada no campus do hospital em Rochester, contou com ambiente virtual integrado 

aos debates e sessões realizados. A figura abaixo apresenta o ambiente virtual construído para dar 

suporte à conferência:  

  

Figura 12: Ambiente virtual Transform 2013 

Fonte: mayoclinic.org, 2015  

(disponível em http://www.on24.com/wp-content/uploads/2014/04/ON24-Mayo-Clinic-case-study.pdf) 

 

Para alterar o modelo de cuidado tradicional da Mayo Clinic, o CFI inicialmente 

compreendeu o que levava os clientes a procurarem o hospital – alta qualidade e cuidado 

especializado. Ao entender a essência da proposição de valor, o CFI pode começar a explorar e 

http://www.on24.com/wp-content/uploads/2014/04/ON24-Mayo-Clinic-case-study.pdf
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desenvolver em função das demandas de seus clientes. O objetivo foi migrar do antigo modelo de 

cuidado centralizado, para um conceito de rede integrada de fornecimento de cuidado, que almeja 

estar conectada a 200 milhões de pessoas em 2020 (AGUIRRE; VINK, 2013). 

 

   

2.242. Outros casos compilados 

 

Stickdorn e Schneider (2011) descrevem a aplicação do Design Thinking ao University of 

Pittsburgh Medical Center (UPMC). Para a compreensão do funcionamento do hospital, incluindo 

o processo perioperatório, a equipe entrevistou e buscou criar empatia com os funcionários e 

pacientes, realizou diversos momentos de observação participativa e buscou sintetizar todos os 

achados em ferramentas visuais. Através da criação de empatia o acesso à informação foi 

facilitado, e, ao incluir os principais colaboradores no processo de criação, os mesmos foram 

empoderados e coresponsabilizados. Os resultados demonstraram a capacidade do design em 

humanizar os serviços de saúde com baixo custo e ganhos em diversas esferas. 

A violência contra os funcionários da linha de frente nos departamentos de urgência e 

emergência do NHS se configura como um problema de custos milionários. Buscando amenizar 

essa questão, o Design Council iniciou um ciclo de projeto através do duplo diamante, intensivo 

em pesquisas virtuais, etnografia, entrevistas, dentre outros, buscando primeiramente enquadrar o 

problema. Foram determinadas quatro grandes áreas para serem desenvolvidas, sendo elas: 

Chegada – primeira impressão positiva com o acolhimento; Espera – buscando mitigar a frustração 

ocasionada pela falta de informações; Orientação – informações visuais, treinamento da equipe, 

informações sobre a fila, dentre outros; Pessoas – preparação da equipe e do contexto geral, 

evitando visão de “paciente x sistema” (DESIGN COUNCIL, 2013). 

A “Kaiser Permanente”- consórcio americano envolvido em diversas áreas da saúde, 

visualizando as mudanças de paradigma do setor, se reinventou através do Design Thinking. Após 

aproximação inicial da equipe da empresa IDEO através de momentos de observação e entrevistas, 

foram realizados diversos workshops com os profissionais de saúde, clientes, consultores, dentre 

outros colaboradores, que desenvolveram um portfólio de possíveis inovações. Foram montadas 

equipes multidisciplinares incluindo a equipe dos hospitais relacionados e consultores, que, através 

de ciclos interativos de prototipagem, teste e refinamento, focando tanto nas necessidades dos 

usuários quanto dos profissionais de saúde, implementaram uma série de mudanças em seu sistema 
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de fornecimento de cuidado. Devido ao sucesso das iniciativas, o “Kaiser Permanente” criou o 

“Garfield Innovation Center”, que tem como missão melhorar a experiência dos usuários e criar o 

“hospital do futuro” através dos métodos e ferramentas do Design Thinking (BROWN, 2008). 

Caulliraux (2014) pontua, após comparar a utilização do Design Thinking em dois projetos 

– “GE adventure series” e “Roadmap de desenvolvimento do cluster de biotecnologia do Estado 

do Rio de Janeiro”, o potencial da metodologia aplicada ao desenvolvimento de produtos e 

“estratégias” ligadas à saúde humana. Em ambos os casos a etapa inicial foi marcada pelo 

desenvolvimento de empatia, através da qual as equipes se tornaram capazes de “pensar como” e 

“sentir como” os principais colaboradores relacionados. A etapa de desenvolvimento de ideias foi 

marcada pela cocriação com os principais colaboradores, cujo conhecimento e vivência foram 

essenciais para os resultados obtidos. A estratégia visual serviu como base para o debate e 

desenvolvimento de ideias, que buscaram contemplar não apenas pontos específicos, mas sim todo 

o sistema relacionado. 

Brown (2009) descreve o caso do Aravind, hospital fundado na Índia em 1976 pelo falecido 

Dr. G. Venkataswamy, que buscou desde sua gênese explorar maneiras de oferecer atendimento 

aos habitantes de países pobres e em desenvolvimento. As alternativas iniciais eram oferecer 

tratamentos importados do ocidente – inacessíveis dado o contexto econômico - ou recorrer a 

tratamentos “tradicionais” – que negligenciavam o conhecimento agregado por pesquisas 

modernas. No entanto, buscou-se um caminho ainda inexplorado, que utilizou restrições extremas 

como inspiração para inovações revolucionárias. 

Ao desenvolver uma forma de produzir as lentes internamente, reduziram os custos de $200 

para aproximadamente $5 o par. Como grande parte de seu público-alvo não tem condições de 

deslocar para os hospitais, oferecem transporte gratuito através de ônibus. Também desenvolveram 

unidades móveis que acessam a comunidades remotas e oferecem tratamento in loco, que estão 

conectadas digitalmente aos grandes centros caso necessitem de auxílio para diagnósticos. A 

recuperação pós-operatória não é realizada em uma ala extravagante com TV a cabo e flores, mas 

sim em quartos simples com esteiras no chão. Apesar dos padrões não serem luxuosos de acordo 

com os critérios ocidentais, as condições oferecidas são semelhantes as que os pacientes têm em 

suas casas, e  o controle de custo possibilita o fornecimento de cuidado para um escopo muito 

maior de pacientes. 

Apesar de seu projeto inicial e inovações posteriores não terem levado em consideração a 

metodologia do Design Thinking, as ferramentas que o levaram para o sucesso são as mesmas – 
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empatia, experimentação e prototipagem, além do fato de questões sociais serem naturalmente 

centradas no ser humano. 

Belluci; Martins (2012) analisam – através do Design Thinking – as possibilidades de 

humanização na oncologia pediátrica do Hospital do Câncer em Londrina. Após realizarem 

entrevistas com os principais colaboradores e momentos de observação, constataram que o 

problema não estava no atendimento nem na relação entre médicos e pacientes, mas sim no modelo 

de gestão, que impossibilitava a implementação sistêmica de inovações. 

O “Medical Applications Group” (MAG) foi fundado em 1999 com o objetivo de ser um 

grupo pioneiro no desenvolvimento de próteses faciais personalizadas através de técnicas 

avançadas de design. Antigamente para o desenvolvimento de uma prótese facial era necessário à 

migração do cirurgião entre a sala de tomografia e o centro cirúrgico, realizando procedimentos 

bruscos para ajustar as próteses para as necessidades específicas dos pacientes. O processo 

desenvolvido pelo MAG integra tomografia de alta qualidade com a impressão 3D realista, o que 

possibilita a construção de próteses específicas para as necessidades dos usuários. Através de 

conexão digital os médicos são envolvidos desde o início do processo de criação das próteses, 

contribuindo com sua expertise para a o aprimoramento do produto. Entre os resultados destacam-

se a redução em 30 minutos do tempo de cirurgia, e a redução do tempo necessário para o ajuste 

final de três dias para apenas um. A compreensão das necessidades dos diversos colaboradores 

possibilitou à construção de uma proposta que integra tecnologia de ponta as demandas específicas 

de cada usuário, melhorando o prognóstico do procedimento e a qualidade de vida do paciente 

(DESIGN COUNCIL, 2013). 

Beaumont (2011) desenvolveu através do Design Thinking um projeto visual com os 

intuitos de auxiliar na prevenção do câncer de mama, e também em campanhas educativas para os 

pacientes que já possuem a doença. O objetivo foi entender as necessidades dos pacientes, o fluxo 

que percorrem durante todo o processo de diagnóstico e cura, as questões ligadas ao 

macroambiente, dentre outros, e propor soluções centradas no paciente que comuniquem de 

maneira mais humanizada aspectos dessa doença. Sua pesquisa incluiu o projeto de um website 

(http://www.worldwidebreastcancer.com) que estabelece uma rede mundial de combate ao câncer 

de mama e transmite diversas informações sobre a doença. A imagem abaixo faz parte de seu 

website, e ilustra os diversos sintomas do câncer de mama: 

http://www.worldwidebreastcancer.com/
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Figura 13: Website – worldwide breast cancer 

 Fonte: Beaumont (2011) 

 

Mullaney et.al (2012) exploram através do Design Thinking a experiência dos pacientes 

em tratamento do câncer que estavam realizando radioterapia no “Norrlands University Hospital”, 

na Suécia. Através da investigação utilizando técnicas de etnografia e entrevistas, diagnosticou-se 

que a estrutura tecnológica do serviço era tão avançada, que além de ser intimidadora pelo ponto 

de vista dos clientes, os submetia a uma série de processos que deviam ser rigorosamente seguidos, 

o que impedia qualquer personalização e manifestação da individualidade do paciente. Tal 

experiência gerava medo e anseio nos pacientes, que, apesar de contar com o estado da arte para 

seu tratamento, estavam insatisfeitos com a proposta. 

 

 

 

 
 

 

2.3. FLUXO PERIOPERATÓRIO DO PACIENTE ELETIVO 

 



 53 

 A determinação do momento propício para à realização da cirurgia depende do quadro 

clínico do paciente, assim como das vantagens e desvantagens relacionadas. As cirurgias são 

classificadas em: Emergência – exigem intervenção cirúrgica imediata; Urgência – intervenção 

urgente, no entanto pode aguardar algumas horas; Eletiva – procedimentos cirúrgicos que podem 

ser realizados em data pré-agendada (MANTOANI, 2012). 

O processo começa no chamado pré-operatório, com o encaminhamento do paciente para 

o cirurgião responsável, que deve explicar as indicações para a cirurgia, todas as etapas do processo 

considerando o procedimento cirúrgico e a reabilitação, e, apesar de manter uma perspectiva 

positiva sobre os eventos, deve apresentar todos os possíveis desdobramentos negativos, como o 

óbito, por exemplo. (GOLDMAN, 2008). O planejamento cirúrgico é um plano de ação complexo 

e multidisciplinar, relacionado não apenas a parte técnica, mas também ao suporte psicológico por 

parte do cirurgião, sua equipe, e dos demais profissionais envolvidos no procedimento (MORETTI 

et.al, 2014). 

O paciente seguirá as orientações médicas e realizará as adequações socioeconômicas e 

ergonômicas necessárias, e, ao menos um dia antes da cirurgia o hospital deve entrar em contato 

com o paciente para checar os dados necessários. O paciente chegará ao hospital de acordo com a 

antecedência recomendada pelo seu cirurgião, realizará os procedimentos de admissão e será 

encaminhado para algum leito, ou, eventualmente, direto para o centro cirúrgico (GOLDMAN, 

2008). Cabe ressaltar que são requisitados uma série de exames pré-operatórios, buscando avaliar 

comorbidades, estimar o risco cirúrgico, dentre outros, de forma a maximizar a segurança do 

paciente. Algumas escalas e índices são usados como padrões para essa análise, como a escala 

ASA (American Society of Anesthesiologists) e o índice cardíaco de Goldman (MAIA et.al, 2013). 

Apesar de a literatura indicar a necessidade da visita pré-anestésica, a mesma não ocorre 

na prática na maior parte dos casos. Seu principal objetivo é a administração de fármacos 

auxiliares, buscando as seguintes finalidades: combater à ansiedade e medo; redução do 

metabolismo basal; potencialização de drogas anestésicas; redução da dor no pré-operatório, 

dentre outros (MORETTI et.al, 2014). 

No horário previsto o paciente será transportado para o centro cirúrgico, e, ao ser admitido 

– marcando o início do processo transoperatório, passará a ser submetido a uma série de protocolos 

de segurança, como o Protocolo da Cirurgia Segura proposto pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS). Os procedimentos anestésicos cirúrgicos começarão a ser realizados assim que o paciente 

entrar na sala de cirurgia (GOLDMAN, 2008).  
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O Centro Cirúrgico deve ser implantado o mais perto das Unidades de Internação, da 

Unidade de Terapia Intensiva e da Emergência, para que se agilize o atendimento dos pacientes. 

Sendo considerado como zona crítica para transmissão de infecção hospitalar, deve ficar longe de 

ruídos, de fluxo de pessoas e de poeira (ALBUQUERQUE, 2008). 

Após o procedimento cirúrgico o paciente será encaminhado para a sala de repouso pós-

anestético – SRPA. A SRPA é a área destinada à permanência do paciente logo depois do término 

da cirurgia. Nesta sala o paciente fica aos cuidados do anestesista, das equipes de enfermagem e 

médica. Sua permanência na sala varia de 1 a 6 horas. Nessa sala, ainda monitorizado, será 

submetido a novos checklists, como o Audrete Kroulik por exemplo, e de lá poderá receber alta, 

ser encaminhado para o leito, ou para cuidados intensivos (GOLDMAN, 2008).  

Após receber alta o paciente começará o processo de reabilitação, que deve ser traçado em 

conjunto com o cirurgião desde a primeira consulta (GOLDMAN, 2008). O processo pós-

operatório deve ser gerido com muita atenção, pois nessa etapa que a maioria das complicações 

ocorre e cuidados específicos ao paciente podem garantir recuperação mais rápida e, 

consequentemente, menor tempo de internação (MAIA et.al, 2013). 

Destaca-se a importância da comunicação entre os cirurgiões, a medicina física e de 

reabilitação, para que se possa integrar a informação cirúrgica no processo de reabilitação da 

melhor forma possível. Desde a fase pré-operatória devem ser considerados os possíveis resultados 

deste procedimento cirúrgico (AMARO et.al, 2012). 

Como define o Ministério da Saúde (2015), a reabilitação é um processo global e dinâmico 

orientado para a recuperação física e psicológica da pessoa portadora de deficiência, tendo em 

vista a sua reintegração social. Está associada a um conceito mais amplo de saúde, incorporando 

o bem-estar físico, psíquico e social. A reabilitação ou medicina física é necessárias em casos de: 

doenças crónicas; sequelas neurológicas ou lesões derivadas da gestação e do parto; acidentes de 

trânsito e de trabalho.1 

                                                 
1 Extraido de 

http://www.portaldasaude.pt/portal/conteudos/informacoes+uteis/reabilitacao/reabilitacao.html. Acessado 

em abril de 2015 

http://www.portaldasaude.pt/portal/conteudos/informacoes+uteis/reabilitacao/reabilitacao.htm
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A reabilitação pode ser intra-hospitalar, com atividades voltadas para reduzir os possíveis 

danos patológicos no curso de uma enfermidade, ou extra-hospitalar, com atividades voltadas para 

amenizar, ou superar, os danos causados pelo procedimento cirúrgico (NETO, 2011). 

 

 

2.4. HUMANIZAÇÃO NO FLUXO DO PACIENTE PERIOPERATÓRIO  

 

As discussões sobre  humanização são pauta nas políticas públicas há pouco mais de uma 

década. Suas raízes se originaram na psicologia humanista, da qual se destacam quatro princípios 

básicos, sendo eles: O indivíduo deve ser compreendido em sua totalidade; Deve-se reconhecer o 

poder de escolha individual; A significação deve favorecer a objetividade; Deve-se atribuir valor 

à dignidade das pessoas (ATKINSON et. al, 2009). 

Pela ótica da Política Nacional de Humanização (PNH), a humanização é apresentada 

como: 

 

 

A valorização da dimensão subjetiva e coletiva em todas as práticas de atenção e gestão 

no SUS, fortalecimento do trabalho em equipe multiprofissional fomentando a 

transversalidade e a grupalidade através de um modelo de gestão descentralizada, 

participativa e horizontal tendo como compromisso a democratização das relações de 

trabalho e valorização de usuários, gestores e trabalhadores, estimulando processos de 

educação permanente e organização de espaços de trabalho saudáveis e acolhedores. 

(POLÍTICA NACIONAL DE HUMANIZAÇÃO, 2004) 

 

 

Diversos dispositivos são utilizados para a operacionalização da política, como por 

exemplo: Grupo de Trabalho de Humanização (GTH); ouvidorias; grupos focais e pesquisas de 

satisfação; Comunidade Ampliada de Pesquisa (CAP); equipe transdisciplinar de referência e 

apoio matricial; dentre outros (PNH, 2004). 

Para sua implementação no nível da atenção especializada se recomendam alguns 

parâmetros, dentro os quais se destacam: Garantia de agenda de atendimento em função da análise 
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de risco e das necessidades do usuário; Critérios de acesso identificados de forma pública, com 

efetivação de protocolos de referência e contrarreferência; Otimização do atendimento ao usuário, 

articulando a agenda multiprofissional de ações diagnósticas e terapêuticas que demandam 

diferentes saberes e tecnologias de reabilitação;  Definição de protocolos clínicos, dentre outros 

(PNH, 2004). 

A reflexão de cunho humanístico não é focada somente nas necessidades biológicas, 

abrangendo também questões sociais, psíquicas, éticas, educacionais presentes nos 

relacionamentos humanos e, consequentemente, nas iniciativas de atenção à saúde. O ser humano 

é um fim em si mesmo, não podendo ser transformado em função do interesse, ou desinteresse, de 

terceiros (FORTES, 2011). 

A humanização no processo perioperatório (pré, trans e pós-operatório) não é meramente 

uma questão de mudança do espaço físico, mas principalmente uma mudança nas ações e 

comportamento dos profissionais frente ao paciente e seus familiares, visto que a cirurgia é 

considerada um estressor de alto risco com várias consequências como morte, dor, desfiguração, 

prejuízos econômicos e alterações sociais do indivíduo (BORAH et. al, 1999). A atmosfera que 

envolve o paciente no período perioperatório pode incluir sentimentos, como medo do 

desconhecido, da morte, comprometimento da relação do paciente com seus familiares, 

preocupação com o retorno ao trabalho, entre outros (OLIVEIRA et. al, 2012). 

A interação entre os profissionais de saúde e o paciente deve ser realizada em um ambiente 

humanizado, no qual atitudes e gestos reforcem a autoestima, dignidade e individualidade do ser 

humano. A garantia da autonomia e dignidade do paciente ocorre através do fornecimento de 

informações ao mesmo, que passa a controlar seu tratamento e recuperação (LENARDT et.al, 

2007). 

Preparando o ambiente de sua sala de espera, consultório, ou dos vários setores de um 

hospital, o profissional começa a cuidar do paciente antes mesmo de encontrá-lo. À medida que 

estrutura o ambiente externo, prepara também seu ambiente interno, dirigindo seus pensamentos e 

sentimentos para o paciente que vai ser atendido, entrando em sintonia com ele antes de vê-lo 

(BEZERRA, 2007). 

Destaca-se a presença humana dos profissionais de enfermagem no cuidado prestado ao 

paciente cirúrgico, revelada através de atitudes de atenção, escuta e preocupação com o bem-estar 

do ser humano. O cuidado revelado por condutas de respeito, se identificando, orientando-o sobre 



 57 

o processo cirúrgico que será submetido, atribuindo valor as suas necessidades individuais e 

anseios (CALLEGARO et.al, 2010). 

O preparo psicológico focado nas necessidades individuais do paciente é essencial para um 

bom resultado do processo cirúrgico. A comunicação com os profissionais de saúde esclarece as 

dúvidas dos núcleos familiares, diminui seus temores e previne possíveis complicações no 

processo. A visita dos profissionais de enfermagem do centro cirúrgico durante a internação pré-

operatória amplia a segurança nos resultados do procedimento, além de oferecer conforto 

emocional e sanar dúvidas gerais dos pacientes (BIAZIN et. al, 2002). Durante a fase pré-

anestésica, o paciente ocasionalmente fica exposto e até mesmo nu sobre a mesa cirúrgica 

aguardando o efeito dos anestésicos (BEZERRA, 2007). 

A humanização do cuidado envolve um atendimento digno, escuta ativa, acolhimento e 

atenção às demandas do usuário, em especial, em relação ao seu tratamento, tendo em vista que as 

pessoas são diferentes, vivem em condições desiguais e apresentam necessidades diversas 

(WALDOW; FENSTERSEIFER, 2011). Se a assistência não for empregada levando-se em conta 

valores humanos e éticos, ela perde seu sentido. Com frequência são observados ambientes 

tecnicamente perfeitos, mas sem alma e ternura humana (MORETTI et. al, 2014).  

Na relação de cuidado estabelecida entre o cliente e os profissionais de saúde, a orientação 

pré-operatória, a comunicação, as informações e o respeito assumem grande relevância. Através 

da aproximação entre o ser cuidado e o ser cuidador, torna-se possível o atendimento de 

necessidades intrínsecas e extrínsecas do ser humano que vivencia o processo cirúrgico. A 

enfermagem representa a sinergia entre o saber e o fazer na prestação do cuidado, dando 

sensibilidade a razão e subjetividade ao objetivo, suprindo as necessidades multidimensionais do 

ser no cuidado perioperatório (CALLEGARO et.al, 2010). 

A humanização das unidades cirúrgicas pode estar ligada a atuação dos profissionais de 

saúde frente aos fatores estressantes. O cuidado de enfermagem é o principal ponto de contato 

durante o período de hospitalização, e permite estabelecer relações que contribuam para aliviar as 

fontes geradoras de estresse para os pacientes e familiares (BEDIN et.al, 2012)  

Através de uma equipe de enfermagem competente pode-se humanizar o atendimento 

durante o perioperatório acompanhando o paciente desde a entrada no hospital até a sala cirúrgica 

e após da sala até a sala de RPA. Quando é realizada uma assistência de enfermagem 
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individualizada e humanizada, mostramos ao paciente sua importância e que ele não vai enfrentar 

sozinho esse novo processo em sua vida (BEZERRA, 2007). 

Marinelo; Jardim (2013) analisam através da revisão da literatura as técnicas lúdicas de 

humanização em pediatria que podem ser utilizadas no período perioperatório. A tabela abaixo 

sintetiza as principais técnicas encontradas e sua descrição básica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3: Técnicas lúdicas de humanização no período perioperatório 

 

Técnica Descrição básica Local de aplicação 
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Brincadeira 

Terapêutica 

Jogos, brinquedos, desenhos, filmes, TV, 

quebra-cabeça, balões, bonecos 

representando profissionais e familiares e 

objetos de uso hospitalar. 

1. Brinquedoteca dentro das 

unidades pediátricas 

2. No pré-operatório em uma sala 

dentro do CC 

3. No período pré-operatório, na 

unidade de internação 

4. Enfermaria, no período pós-

operatório imediato 

Biblioterapia 
Histórias, contos, utilização de fantoches 

para a criação da história, desenhos. 

Sala reservada para leitura na 

unidade de pediatria 

Arteterapia: 
Desenhos, pintura, colagem, modelagem, 

teatro, sucata hospitalar, etc. 

1. Salas reservadas ou enfermaria 

2. No leito em caso de isolamento 

Musicoterapia Relaxamento através da música 
Na RPA, no período pós-operatório 

imediato 

Ambiente decorado 

Adesivos na unidade pediátrica para deixar 

o ambiente mais alegre e colorido e 

brincadeira terapêutica 

Quartos, enfermaria, corredor, 

centro cirúrgico 

Terapia Assistida por 

Animais  

Momentos de interação com animais 

visando à redução da ansiedade e stress 

O paciente é convidado a ir à sala 

de recreação para brincar e fazer 

carinho nos animais, como 

porquinho da índia, tartaruga, 

coelho, cachorro e chinchila 

Fonte: Adaptado de Marinelo; Jardim (2013)    

 

O período pós-operatório imediato é crítico, visto que além de ter sido recebido drogas, o 

paciente foi submetido a traumas durante o procedimento cirúrgico, e necessita de vigilância 

contínua da equipe médica e de enfermagem. As informações recebidas no pré-operatório auxiliam 

na aceitação dos desconfortos relacionados a essa etapa, como, por exemplo, a intubação (BIAZIN 

et. al, 2002). 

 

3. METODO DE PESQUISA 
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Este capítulo tem por objetivo apresentar o método que será utilizado nessa pesquisa, bem 

como a descrição de suas respectivas etapas. Serão abordados tanto os aspectos conceituais da 

pesquisa - através da revisão bibliográfica, quanto às questões práticas, descrevendo brevemente 

os métodos de coleta e análise dos dados, e como eles se integram na resolução dos objetivos 

específicos dessa pesquisa. 

 

3.1. REVISÃO DA LITERATURA 

 

A revisão da literatura é utilizada com os intuitos de compreender como o problema de 

pesquisa foi estudado previamente, de relacionar o problema ao diálogo maior e contínuo da 

literatura, de construir uma estrutura para estabelecer a importância do estudo e também realizar a 

comparação com resultados previamente alcançados (CRESWELL, 2010). Segundo Yin (2010), 

a revisão de literatura é um meio para se atingir uma finalidade, e não uma finalidade em si.  

A revisão da literatura foi realizada entre o período de fevereiro de 2005 e fevereiro de 

2015, nas seguintes fontes de referência: 

 Base Capes 

 ISI Web of Science 

 Biblioteca Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) 

 Livraria Cultura 

 Livraria Amazon 

 

As palavras-chave abaixo, assim como combinações entre as mesmas, foram utilizadas durante 

as buscas 

 Design Thinking 

 Humanização 

 Perioperatório 

 Humanization 

 Perioperative 

Os termos foram inseridos na busca por “tópico” ou “assunto”, e a seleção inicial foi realizada 

após leitura dos títulos e resumos. A tabela abaixo representa os resultados encontrados e 

escolhidos para leitura, em função das distintas fontes bibliográficas utilizadas para essa pesquisa: 
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Tabela 4: Revisão bibliográfica 

Termos / 

resultados 

(achados / 

selecionados) 

BDTD Portal Capes 

 

ISI 

Web os 

Science 

Amazon 

 

Cultura 

 

Total 

 

(já excluindo 

duplicatas) 

Design Thinking 
11/2 633 / 64 28.446/ 103 143/ 10 62/7 103 

Design Thinking 

+ Humanização 
0 1/1 13/ 11 3/3 0 15 

Design Thinking 

+ Perioperatório 
0 0 0 0 0 0 

Design Thinking 

+ Peioperative 
0 0 25/ 19 0 0 19 

Humanização + 

Perioperatório 
6/5 40/22 0/0 0 1/1 28 

Design Thinking 

+ Humanização + 

Perioperatório 

0 0 0 0 0 0 

 

 

 Ao todo foram analisados 165 textos – 7 teses e dissertações, 137 artigos e 21 livros – 

durante a primeira etapa da revisão da literatura 

 Conclui-se que o tema específico dessa dissertação – aplicação do design thinking para 

humanização do perioperatório - nunca foi explorado na literatura. Optou-se pela realização de 

buscas adicionais na lógica snowball, utilizadas em populações raras ou desconhecidas, nas quais 

se buscam novos contatos através da exploração dos já existentes (SALGANIK E 

HECKATHORN, 2004). Através de varreduras horizontais em cima de novos temas que se 

mostraram interessantes, o pesquisador aprofundou a pesquisa e obteve novas fontes de 

informação bibliográfica. Os principais termos que emergiram da literatura foram: 

 

 Lógica abdutiva 

 Mayo Clinic 

 Design Council 
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 Práticas integrativas  

 

Através de relatórios técnicos, artigos apresentados em conferências, e journals não 

cadastrados nas bases previamente citadas, a revisão sistemática da literatura foi complementada 

e aprimorada. 

 

3.2. MÉTODO APLICADO DO DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 

 

 Como primeiro objetivo específico dessa dissertação foi definido “Desenvolver e aplicar 

método para integração do Design Thinking ao projeto e gestão de serviços de saúde, 

particularmente o fluxo perioperatório do paciente eletivo”. Com base na revisão da literatura 

previamente apresentada e na expertise do pesquisador no tema, foram traçados alguns 

pressupostos para o desenvolvimento do método, sendo eles: 

 

• A investigação em profundidade precede a abdução. 

• Buscar pelo estado da arte dos campos relacionados à pesquisa através da revisão 

sistemática da literatura. 

• Observar todos os pontos de contato do usuário com o serviço em questão. 

• Entrevistar todos os envolvidos no serviço em questão – tanto os fornecedores quanto 

os usuários (quando possível). 

• Compreender as demandas físicas, emocionais e cognitivas dos usuários. 

• Realizar momentos de prototipagem e cocriação em campo com os colaboradores 

envolvidos no serviço em questão, desenvolvendo e validando os conceitos propostos. 

 

Para os resultados da metodologia serem considerados satisfatórios, os mesmos devem 

proporcionar: 

 

• Empoderamento dos usuários. Ao fornecer informações e alternativas para os 

usuários, os mesmos podem alinhar os serviços as suas necessidades específicas. 
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• As soluções devem efetivamente contribuir com melhorias nos níveis físicos, 

emocionais e cognitivos dos usuários. 

• Os resultados não representam um fim em si mesmo, logo devem apresentar 

alternativas capazes de se autodesenvolver após o término da pesquisa, 

considerando a colaboração entre distintos membros da sociedade. 

 

Inspirado principalmente pela metodologia do duplo diamante, a pesquisa em questão foi 

estruturada de acordo com 3 grandes estágios – Conhecimento teórico; Formulação da proposta; 

Implementação – que são desdobradas em 6 etapas – Revisão da literatura; Estado atual da prática; 

Síntese; Cocriação - Prototipagem; Cocriação – Aprofundamento; Proposição final. A figura 

abaixo resume os principais métodos utilizados e objetivos de cada etapa da pesquisa: 

 

 

Figura 14: Metodologia de pesquisa 

Fonte: Adaptado de Costa (2014) 
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Como descreve Flick (2009), a observação padronizada é um processo que toma como base 

um plano que contém exatamente o que observar e como protocolar o que é observado. Na etapa 

2 – estado atual da prática – foram realizadas 50 horas de observação padronizada em centros 

cirúrgicos de 2 hospitais do Estado do Rio de Janeiro – 1 hospital público e 1 privado, as mesmas 

Instituições que foram avaliadas inteiramente na visita em campo. Nessa pesquisa o hospital 

público é referenciado como “Hospital A” e o privado como “Hospital B”. O objetivo não foi à 

realização de um diagnóstico acerca de um hospital específico, por isso escolheram-se duas 

instituições que apresentam realidades bem distintas. Enquanto o Hospital A carece de recursos 

humanos, equipamentos e estrutura em geral, o Hospital B se encontra alinhado com o estado da 

arte em estrutura e equipamentos relacionados ao fluxo perioperatório. Através da análise desses 

dois quadros distintos, o pesquisador criou uma percepção mais complexa sobre o fenômeno em 

questão. Como pontua Brown (2009), para se compreender um fenômeno em profundidade, é 

necessário adquirir a compreensão dos extremos opostos – do mais adequado e conveniente, ao 

mais problemático e improvável.  

Os critérios utilizados para selecionar os hospitais foram: 

• Possuir 5 ou mais salas de cirurgia 

• Realizar ao menos 150 procedimentos cirúrgicos eletivos por mês 

• Realização de procedimentos de baixa, média e alta complexidade 

• Possibilidade de acesso do Pesquisador a Instituição 

 

A pesquisa e os relatos foram redigidos de maneira a descaracterizar os hospitais nos quais 

foram coletadas as informações, logo, qualquer dado que possa referenciar as Instituições foi 

descartado. 

Durante as visitas de campo o pesquisador avaliou como ocorrem os seguintes pontos: 

Chegada do paciente ao hospital; Facilidade para localizar as instalações; Recepção e acolhimento; 

Instalações para espera – leitos e ambulatórios; Cuidados Intensivos; Alta; Serviços de 

reabilitação. 

Durante a observação padronizada nos centros cirúrgicos o pesquisador avaliou 3 

momentos específicos, sendo eles: Chegada do paciente no centro cirúrgico; Espera do paciente 
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pelo início do procedimento cirúrgico; Recuperação do paciente na SRPA(sala de repouso pós-

anestésico). Em cada um desses 3 pontos o pesquisador observou “como é” o comportamento do 

paciente, o comportamento dos prestadores de saúde, a interação entre profissionais e pacientes, a 

dinâmica geral do centro cirúrgico e questões estruturais gerais. 

Na etapa 3 – Síntese - todo conhecimento coletado na literatura e em campo foi analisado 

e sintetizado, buscando um primeiro retrato das necessidades do paciente. Foi construída uma 

figura do fluxo perioperatório eletivo indicando as principais necessidades dos núcleos familiares. 

Tal imagem foi utilizada como base para as primeiras entrevistas em campo e para a prototipagem. 

Na etapa 4 – Cocriação - Prototipagem – foram realizadas 16 entrevistas – 4 médicos 

cirurgiões; 4 médicos anestesistas; 4 enfermeiros; 4 técnicos de enfermagem – semiestruturadas, 

além de momentos de cocriação e prototipagem. Para a realização de entrevistas semiestruturadas 

são preparadas uma série de perguntas que cobrem o escopo pretendido da entrevista. O objetivo 

é obter as visões individuais dos entrevistados sobre o tema, por isso as questões devem fomentar 

o diálogo, e o entrevistador deve estimular ao máximo a complexidade das respostas (FLICK, 

2009). A amostragem dessa etapa foi definida por conveniência – profissionais presentes nos 

centros cirúrgicos observados que se enquadram de acordo com alguns critérios e ex-pacientes que 

foram submetidos a procedimentos cirúrgicos nos últimos 5 anos, visto que, como apresentam 

Kinnear & Taylor (1995), é justificável visto o caráter exploratório dessa etapa, que tem o intuito 

de gerar e aprofundar hipóteses e insights. 

As entrevistas com os profissionais da saúde foram organizadas em duas partes. Na 

primeira parte – prototipagem (1) - o pesquisador primeiramente checava se o entrevistado se 

enquadrava nos critérios previamente estabelecidos – 5 anos de experiência prática após término 

do ciclo de formação completo e trabalhar em 2 ou mais hospitais - e então explicava o protótipo 

que contemplava o fluxo e as necessidades dos núcleos familiares previamente construídos, 

situando o entrevistado na pesquisa e seus objetivos.  

A prototipagem teve o intuito de validar e aprimorar o instrumento visual que representava 

o fluxo e as necessidades dos pacientes. Como apresenta Peirce (1878), novos conceitos podem 

ser desenvolvidos apenas através de sua tangibilização no mundo social, e por esse processo os 

mesmos se desenvolvem e evoluem. Em algumas entrevistas os profissionais concordaram 

inteiramente com a síntese apresentada, e pouco acrescentaram.  
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 Na segunda parte foram realizadas duas perguntas em função de cada etapa do fluxo: 

Como ocorre atualmente no mercado? Como deveria ser feito sob uma ótica humanizada na 

perspectiva do paciente? Cabe ressaltar que todos os 16 profissionais entrevistados – 8 do hospital 

A e 8 do hospital B - realizavam plantões em ao menos 2 hospitais. Para a realização dessa pesquisa 

e futura generalização do conhecimento gerado, a experiência em múltiplos hospitais dos 

participantes foi essencial para a obtenção de respostas que não refletissem apenas o status quo do 

hospital em questão, mas sim um retrato do quadro geral da Saúde. Em função de problemas 

observados, o pesquisador se deu a liberdade de realizar perguntas adicionais ligadas a instituição, 

como por exemplo, tamanho da fila de espera para a cirurgia, taxa de ocupação de leitos cirúrgicos, 

dentre outros. 

As 16 entrevistas foram realizadas ao longo de quatro dias distintos – 2 dias no hospital A 

e 2 dias no hospital B - abordando um profissional de cada especialidade por dia. Após a realização 

das quatro entrevistas diárias, a impressão do protótipo em questão era utilizada como interface 

para cocriação com os profissionais previamente entrevistados, além de outros profissionais 

disponíveis. Nesses exercícios utilizou-se uma das perguntas previamente realizadas como norte 

– “Como deveria ser feito sob uma ótica humanizada na perspectiva do paciente?”, no entanto, ao 

se juntar a inteligência coletiva dos profissionais de distintas especialidades, os resultados foram 

mais elaborados e alinhados com a realidade. 

Tais momentos de cocriação só foram possíveis pois o pesquisador, por já conhecer o 

funcionamento dos centros cirúrgicos em questão e seus respectivos períodos de ociosidade, 

chegava às 06:30 nos hospitais. O horário de entrada dos enfermeiros e técnicos de enfermagem 

era às 07:00, o dos médicos cirurgiões e anestesistas era às 08:00, e os procedimentos só 

começavam a ser realizados efetivamente após às 09:00, o que dava ao pesquisador ao menos 2 

horas para realizar as entrevistas e a rodada de cocriação. 

As entrevistas com ex-pacientes abordaram “Como foi” e “Como poderia ter sido” a 

experiência cirúrgica a qual foram submetidos. Considerando que a abordagem focada em todas 

as etapas do processo pudesse ser improdutiva devido a especificidade e termos técnicos da área, 

o pesquisador optou por focar suas perguntas em 3 etapas específicas, sedo elas: preparação para 

o procedimento cirúrgico; experiência hospitalar; recuperação do procedimento cirúrgico. O 

critério para a escolha dos entrevistados foi: Adultos que tenha sido submetidos há procedimentos 

cirúrgicos – em centros cirúrgicos – nos últimos 5 anos. 
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 O aprofundamento das entrevistas com os ex-pacientes ocorreu através da interação entre 

o Pesquisador e os entrevistados, que cocriaram com base no “Protótipo 5” – que será apresentado 

adiante – buscando a idealização de uma experiência perioperatória “humanizada”. Cabe ressaltar 

que as entrevistas com ex-pacientes foram realizadas após as entrevistas com os profissionais da 

saúde, visto que o conhecimento agregado nas etapas anteriores da pesquisa possibilitou maior 

aprofundamento e esclarecimento de dúvidas e conceitos com os ex-pacientes, que não fazem parte 

constante do “universo cirúrgico”. 

Em processos de cocriação, colaboradores envolvidos no contexto em questão debatem e 

criam em conjunto soluções criativas que podem sanar as questões apresentadas (CAULLIRAUX 

et.al, 2013). Como apresenta Dorst (2001), o conceito de criatividade está presente em todo o 

projeto de Design, tanto em “momentos criativos”, quanto na evolução cocriativa de soluções. 

Na etapa 5 – Cocriação – aprofundamento - foi entrevistado mais um profissional de cada 

uma das principais categorias envolvidas no fluxo perioperatório – médico cirurgião; médico 

anestesista; enfermeiro; técnico de enfermagem. No entanto, o critério para a seleção de 

entrevistados nessa etapa foi possuir experiência prática de 15 anos ou mais após conclusão de 

especialização. Essa amostra foi definida por julgamento, forma na qual o pesquisador usa seu 

julgamento para selecionar membros da população capazes de fornecer informações precisas 

(KINNEAR; TAYLOR, 1995). Essas reuniões foram realizadas nos respectivos consultórios ou 

áreas reservadas dos hospitais, buscando maior aprofundamento e interação entre o entrevistado e 

o pesquisador.  

 As entrevistas da etapa 5 foram organizadas em dois momentos. No primeiro momento a 

estrutura de apoio à humanização era validada pelos participantes – prototipagem (2). No segundo 

momento, tal imagem servia como base para um debate cocriativo entre o pesquisador e o 

entrevistado, que abordou as seguintes questões em cada etapa do fluxo perioperatório: 

“Considerando as necessidades dos núcleos familiares previamente identificadas, como poderia 

ser esse fluxo? E quais diretrizes poderiam existir buscando garantir a sua humanização?”.  

 Na etapa 6 – Implementação – foram estruturados e finalizados os resultados da pesquisa. 

As entrevistas e momentos de cocriação foram realizados com profissionais das principais 

profissões relacionadas, buscando uma primeira rodada de triangulação de informações. Esses 

resultados foram complementados com os dados obtidos com a observação padronizada, visitas 

em campo, prototipagem, cocriação e também com o conhecimento teórico obtido com a revisão 

da literatura, caracterizando um processo de triangulação metodológica.  
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Através da triangulação de dados múltiplas fontes de evidência são analisadas sob a ótica 

do mesmo fato, corroborando com a validade da pesquisa. No entanto, a triangulação não se cinge 

unicamente à seriedade e à validade, mas permite um retrato mais completo e holístico do 

fenômeno em estudo (YIN, 2010). A figura abaixo ilustra os objetivos 2, 3, 4 e 5 dessa pesquisa, 

assim como sua coesão e as respectivas fontes de informação utilizadas para chegar aos resultados: 
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Figura 15: Estratégia para coleta e tratamento dos dados 

Fonte: O autor 
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4. RESULTADOS 

 

 Nessa sessão serão primeiramente apresentados os resultados coletados em campo, para 

então contextualizar o processo através do qual foram mapeadas as necessidades dos pacientes ao 

longo do perioperatório. A sessão termina com uma imagem que sintetiza as necessidades dos 

pacientes nos níveis físico, emocional e psicológico ao longo do ciclo perioperatório eletivo. 

 

 

4.1. RESULTADOS DAS ETAPAS DE COLETA DE DADOS EM CAMPO 

 

 Distintos métodos para coleta de dados foram utilizados nessa pesquisa. Na etapa 1 foi 

realizada a revisão da literatura, que já foi apresentada no capítulo 2 dessa dissertação. Na etapa 2 

foram realizadas duas visitas de campo – Hospital A- público e Hospital B – privado, e 50 horas 

de observação padronizada – 25 horas em cada um dos hospitais supracitados - A e B. Na etapa 4 

e 5 foram realizadas entrevistas, momentos de prototipagem e cocriação.  

 Nessa sessão serão apresentados os resultados dos métodos de coletas de dados utilizados 

nas etapas 2 e 3 dessa pesquisa, além de um conjunto condensado de informações obtidas nas 

entrevistas com os profissionais de saúde nas etapas 4 e 5. 

 

4.11. Visitas de campo 

 

 Nas visitas em campo o pesquisador buscou avaliar os seguintes pontos: Chegada do 

paciente ao hospital; Facilidade para localizar as instalações; Recepção e acolhimento; Instalações 

para espera – leitos e ambulatórios; Cuidados Intensivos; Alta; Serviços de reabilitação. 

 A sinalização nos arredores dos Hospitais A e B são adequadas, tornando fácil a localização 

dos mesmos. No entanto, o Hospital A não possui estacionamento próximo, e nem espaços 

destinados ao desembarque de pacientes, e, apesar de estar localizado próximo há uma estação do 

BRT, a chegada ao hospital é confusa. O Hospital B possui estacionamento específico para os 

clientes, ponto de táxi e espaços destinados ao desembarque rápido de pacientes, o que facilita o 

acesso ao hospital. 
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 A proposta de comunicação visual do Hospital A dificulta a localização das instalações, 

visto que apenas alguns dos corredores internos são sinalizados. No entanto, o hospital possui 

apenas 1 andar, o que facilita a locomoção por suas instalações. O Hospital B possui uma proposta 

de comunicação visual adequada, tendo quadros em todos os andares sinalizando as instalações. 

No entanto, o hospital está situado em um prédio com mais de 5 andares, e, como possui apenas 3 

elevadores, a locomoção por suas instalações durante os horários mais movimentados se apresenta 

como um gargalo. 

 A recepção e o acolhimento para o processo cirúrgico do Hospital A são realizados por 

profissionais capacitados e preocupados com o bem-estar dos pacientes. No entanto, a ambiência 

prejudica a percepção da experiência, visto que além dos problemas estruturais do prédio, o 

hospital não possui leitos disponíveis para todos os pacientes, que muitas vezes são mantidos em 

ambulatórios lotados esperando pela cirurgia. De acordo com relatos dos profissionais, a 

sobrecapacidade dos leitos gira em torno de 50%, e, como os procedimentos cirúrgicos costumam 

ser adiados – alguns pacientes esperam por mais de 2 meses internados, não ocorre o giro dos 

leitos, o que sobrecarrega todo sistema. O mesmo problema ocorre com os leitos para cuidados 

intensivos, que ainda apresentam mais um agravante, visto que para a realização de alguns 

procedimentos complexos é necessária uma vaga garantida nos cuidados intensivos, e, na falta da 

mesma, os procedimentos acabam sendo adiados ou cancelados. 

 O cenário do Hospital B é completamente distinto do supracitado, muito devido ao regime 

de funcionamento. Os leitos, ambulatório, centro cirúrgico, e outros serviços relacionados ao 

perioperatório são regidos de acordo com princípios mercadológicos. Por exemplo, a instituição 

busca atrair cirurgias de maior valor agregado – como procedimentos cardíacos e neurológicos, 

enquanto o Hospital A deve suprir a demanda de uma determinada população de maneira integral. 

 No Hospital B, a recepção e o acolhimento são realizados por profissionais capacitados e 

preocupados com bem-estar dos pacientes. A ambiência favorece a percepção da experiência, visto 

que o hospital possui diversos jardins, espaços sociais, limpeza aparente, iluminação natural, 

dentre outros. De acordo com relatos, a ociosidade média dos leitos cirúrgicos gira em torno de 

30%, e a atenção dedicada aos pacientes corrobora com a criação de uma experiência pré-

operatória tranquila. No entanto, os leitos dedicados para cuidados intensivos estão saturados, e, 

de acordo com relatos, os pacientes permanecem nos mesmos o menor tempo possível. 

 No que concerne à alta hospitalar, em ambos os hospitais a qualidade do processo depende 

inteiramente do profissional de saúde em questão. Alguns são mais atenciosos e esclarecem as 
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dúvidas dos núcleos familiares, além de fornecerem informações sobre terapias integrativas e 

cuidados preventivos. No entanto, alguns profissionais se restringem ao fornecimento de 

orientações básicas, negligenciando informações importantes para o tratamento dos pacientes. No 

Hospital A é necessário o agendamento de uma consulta de retorno antes do fornecimento da alta 

hospitalar. 

Nenhum dos hospitais visitados fornece serviços de reabilitação. 

 

4.12. Observação padronizada 

 

Durante a observação padronizada nos centros cirúrgicos foram avaliados 3 momentos 

específicos, sendo eles: Chegada do paciente no centro cirúrgico; Espera do paciente pelo início 

do procedimento cirúrgico; Recuperação do paciente na SRPA. Em cada um desses 3 pontos o 

pesquisador observou o comportamento do paciente, o comportamento dos prestadores de saúde, 

a interação entre profissionais e pacientes, a dinâmica geral do centro cirúrgico e questões 

estruturais gerais. 

No Hospital A, a chegada do paciente ao centro cirúrgico é muitas vezes um problema, 

visto que faltam macas e maqueiros para atender a demanda do hospital. Ao chegar ao centro 

cirúrgico, são realizadas checagens de segurança, e o nível de afeto e empatia depende muito do 

profissional que está de plantão. Os pacientes nesse momento estão nervosos e ansiosos, não 

estando aptos a processar muitas informações. 

No Hospital B, a chegada ao centro cirúrgico ocorre tranquilamente, não havendo 

problemas expressivos com falta de macas e maqueiros. No entanto, observaram-se algumas 

situações nas quais o maqueiro e o paciente ficaram “presos” do lado de fora do centro cirúrgico 

devido à dificuldade de comunicar sua chegada, realizada por rádio e campainha externa. A 

recepção é marcada pela realização de protocolos de segurança, e a empatia e afeto variam em 

função da equipe de plantão. 

No Hospital A, a espera pelo procedimento cirúrgico ocorre na sala de repouso pós-

anestésico, na qual o paciente usualmente permanece por pelo menos 1 hora, ao lado de pacientes 

que estão sofrendo com dores e desconfortos consequentes de cirurgias já realizadas. Faltam 

cobertas e travesseiros para os pacientes, fator agravado pelo fato do centro cirúrgico ser um 
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ambiente frio. O acompanhamento dos pacientes é feito por um técnico de enfermagem, e o nível 

de atenção e empatia varia de acordo com a equipe de plantão. 

No Hospital B, a espera pelo procedimento cirúrgico ocorre na sala de repouso pós-

anestésico ou nos próprios corredores. Os pacientes também são expostos às dores e desconfortos 

de outros pacientes que já foram submetidos à cirurgia, no entanto não costumam esperar mais de 

30 minutos pelo início do procedimento. O nível de afeto, empatia e atenção dedicados aos 

pacientes varia em função da equipe de plantão. 

No Hospital A, os pacientes são trazidos para o centro cirúrgico em função do mapa 

cirúrgico estruturado no dia anterior. Os materiais e equipes só são checados após a chegada do 

paciente, além do setup “específico” da sala cirúrgica– materiais e equipamentos específicos pré-

definidos pelo cirurgião e anestesista- o que gera diversos transtornos, como o atraso e 

cancelamento de procedimentos. No Hospital B os equipamentos são checados e o setup da sala 

cirúrgica é realizado antes do paciente ser transferido para o centro cirúrgico. 

 No Hospital A, a recuperação do procedimento ocorre na sala de repouso pós-anestésico, 

na qual o paciente, ainda monitorizado, recobra a consciência. O acompanhamento é feito por 

técnicos de enfermagem, com avaliações complementares de enfermeiros e anestesistas. Com base 

em checklists de segurança específicos o paciente é constantemente avaliado até estar apto para 

ser transferido. A alta da SRPA é dada por um anestesista.  

 No Hospital B, a recuperação ocorre na SRPA, na qual o paciente recobra a consciência 

monitorizado. No entanto, como no modelo de negócios do hospital as salas são “alugadas”, a 

equipe cirúrgica não é contratada pela instituição, que possui apenas uma equipe assistencial 

composta por enfermeiros e técnicos de enfermagem fixa nas instalações cirúrgicas. O 

acompanhamento na SRPA é realizado por um técnico de enfermagem, que em conjunto com os 

enfermeiros realiza checklists de segurança e fornece alta das instalações do centro cirúrgico. 

 

 

4.13. Entrevistas compiladas com os profissionais da Saúde 

 

As entrevistas buscaram captar como o processo ocorre atualmente, e como ele poderia 

acontecer sob uma perspectiva humanizada para os pacientes. Os momentos de cocriação da etapa 

4 e 5 da pesquisa também focaram na pergunta “como poderia ser?”, e os resultados gerados 
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enriqueceram as respostas previamente fornecidas pelos participantes. As tabelas abaixo 

sintetizam, em função das etapas do perioperatório, as informações fornecidas pelo conjunto de 

participantes da pesquisa: 

 

Tabela 5: Síntese das entrevistas - Pré-operatório 

Fluxo  

pré-operatório 
Como ocorre atualmente? Como deveria ser? 

Diagnóstico – necessidade 

de cirurgia 

. O encaminhamento para o hospital ou 

profissional de referência na saúde pública 

leva muito tempo. 

. Encaminhamento de acordo com a necessidade 

do paciente, e com o nível de urgência de seu 

procedimento. 

Consulta com cirurgião 

. Só são fornecidas as informações 

convenientes para o cirurgião, ou seja, o 

necessário para realizar o mais rápido 

possível o procedimento cirúrgico. 

. Deveriam ser fornecidas todas as formas de 

tratamento possíveis, inclusive as que envolvem 

alternativas não-cirúrgicas.  

Casa – preparação para a 

cirurgia 

. O paciente realiza os exames pré-

operatórios recomendados. 

. O paciente poderia realizar adequações 

socioeconômicas se recebesse mais informações 

sobre o procedimento e as possíveis 

consequências. 

Chegada ao hospital 

. Os pacientes muitas vezes ficam perdidos 

no hospital. Além do nervosismo, a 

sinalização costuma ser inadequada. 

. Os pacientes deveriam ser recepcionados por 

profissionais com a capacidade de fornecer 

informações sobre todo o hospital. 

Leito – espera para a 

cirurgia 

. É comum não existirem leitos disponíveis, e 

os pacientes esperarem em condições 

inadequadas. 

. Deveria haver leitos, ou ao menos vagas no 

ambulatório nos quais os familiares também 

pudessem acompanhar o paciente. 

Transferência para o CC 

. O procedimento costuma atrasar devido à 

falta de maqueiros ou do setup da sala 

cirúrgica. 

. Os procedimentos deveriam começar no horário 

marcado, minimizando o sofrimento dos pacientes. 

Fonte: O autor 

 

 

 

Fluxo 

transoperatório 
Como ocorre atualmente? Como deveria ser? 

Chegada no CC . São realizados protocolos de segurança. 

. Deveria ser dada mais importância aos 

sentimentos dos pacientes e as suas necessidades 

individuais. 
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Tabela 6: Síntese das entrevistas - Transoperatório 

 

Fonte: O autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 7: Síntese das entrevistas - Pós-operatório 

Fluxo pós-operatório Como ocorre atualmente? Como deveria ser? 

SRPA 
. O paciente é acompanhado por 

profissionais de enfermagem. 

. O paciente deveria ser acompanhado por um 

anestesista, e toda a equipe deve estar apta a lidar 

com as deficiências psicomotoras consequentes 

do processo anestésico. 

Espera pelo procedimento 
. A espera ocorre nos corredores ou na 

SRPA. 

. Deveria haver um espaço específico para a 

espera, ou, preferencialmente, não haver espera 

nenhuma, e o paciente ser transferido direto para a 

sala cirúrgica. 

Chegada à sala de cirurgia 
. O paciente não é o foco da comunicação, e 

seus anseios acabam sendo negligenciados. 

. O paciente deveria chegar anestesiado, o que 

reduziria a vivência de momentos potencialmente 

traumáticos. 

Processo cirúrgico . Ocorrem alguns checklists de segurança. 

. Os profissionais deveriam se preocupar com a 

prevenção de eventos adversos, como dores 

causadas por problemas de postura do paciente, 

dentre outros. 
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UTI 

. Os pacientes são acompanhados de perto 

pela equipe de enfermagem, e recebem 

visitas esporádicas de médicos. 

. A equipe prestadora de cuidado deveria 

valorizar as dimensões subjetivas dos pacientes 

Leito 

. Os pacientes são acompanhados de perto 

pela equipe de enfermagem, e recebem 

visitas esporádicas de médicos. 

. Deveriam ser fornecidas informações sobre 

autocuidado e saúde preventiva. 

Alta/encaminhamento 

. A alta muitas vezes é dada de maneira 

“acelerada”, buscando a liberação de leitos. 

. São dadas orientações sobre os próximos 

passos do tratamento médico. 

. O paciente deveria ser encaminhado para 

instituições aptas a prestar apoio psicossocial. 

. Caso ajam terapias complementares que possam 

contribuir com o tratamento, as mesmas devem 

ser informadas para o paciente.  

Acompanhamento/ 

Reabilitação 

. A infraestrutura do Estado do Rio de 

Janeiro para serviços de reabilitação é 

precária. Existem alguns poucos centros de 

referência públicos, além de clínicas 

privadas. 

. O paciente deveria ser capaz de realizar as 

atividades de reabilitação propostas dentro do 

horizonte de tempo recomendado, além de ter 

acesso aos materiais e equipamentos necessários. 

Reintegração social 
. Não existe proposta para reintegração 

social. 

. Os benefícios e o tratamento deveriam ser 

mantidos pelo tempo necessário. 

Fonte: O autor 

 

 

 Outro fator que contribuiu para o enriquecimento da pesquisa foi que diversos profissionais 

entrevistados já haviam sido submetidos a procedimentos cirúrgicos, e, mesmo sendo da área da 

saúde, relataram temores e anseios que não foram compreendidos no momento. Abaixo serão 

apresentados alguns relatos dos profissionais entrevistados já submetidos a procedimentos 

cirúrgicos: 

 

 

 

Realizo cirurgias há mais de 25 anos, mas quando fui transferido como paciente para o 

centro cirúrgico eu senti as coisas de uma forma completamente diferente. Eu me lembro 

do teto do elevador e do corredor, do frio e da sensação de impotência perante a situação. 

(Cirurgião –  5) 
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Quando eu acordei na sala de repouso pós-anestésico eu estava completamente 

desnorteado. Havia uma pessoa gemendo de dor ao meu lado, as luzes estavam intensas 

e eu não sabia onde estava. Foi uma experiência terrível. (Enfermeiro - 3) 

 

 

Fui tratada de maneira completamente impessoal. Nenhum profissional do centro 

cirúrgico se apresentou pelo nome, nem me perguntou se eu precisava de alguma coisa. 

Fui deixada no corredor até a chegada do cirurgião. (Técnico de enfermagem – 1) 

 

 

Apesar das instalações e os equipamentos serem de ótima qualidade, me questiono se os 

profissionais, exceto as enfermeiras, que participaram do meu transoperatório estavam 

exercendo sua função corretamente. Não recebi visita pré-anestésica, o cirurgião em 

nenhum momento se dirigiu a mim e os técnicos de enfermagem tiveram dificuldade de 

realizar o acesso venoso. (Anestesista – 3) 

 

 

4.14. Entrevistas com ex-pacientes 

 

 As entrevistas realizadas com ex-pacientes foram estruturadas de forma simplificada, 

abordando “Como foi” e  “Como poderia ter sido” a experiência cirúrgica em função de 3 etapas 

– preparação para o procedimento cirúrgico; experiência hospitalar; recuperação do procedimento 

cirúrgico. Abaixo serão apresentados uma síntese das informações obtidascom base em relatos dos 

ex-pacientes sobre a experiência vivida. 

 

4.141. Preparação para o procedimento cirúrgico 

  

 Foi observada grande variação sobre percepção acerca da experiência cirúrgica entre os ex-

pacientes - alguns consideraram procedimentos simples como eventos altamente estressores, 

enquanto outros lidaram com naturalidade em situações complexas. De acordo com o relatado, a 

confiança no médico é determinante para que o período pré-operatório seja “tranquilo”, e a mesma 

toma como base a segurança e a qualidade das informações transmitidas ao paciente. O paciente 

para sentir-se seguro deve entender seu quadro clínico, suas possibilidades de tratamentos e as 

respectivas consequências dos mesmos. 
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 Abaixo serão apresentados alguns relatos obtidos nas entrevistas com ex-pacientes: 

 

 

Eu estava no México e o médico falou que tinha um tumor no nariz. Vi o que era no 

google mas voltei pro Brasil para operar aqui. O médico brasileiro falou que era tranquilo, 

mas não descreveu exatamente o que eu tinha. Ele poderia ter feito uma cirurgia melhor, 

um acompanhamento melhor. Não foi assinado nenhum termo de consentimento, nem foi 

passada nenhuma informação extra. (Ex-paciente 2) 

 

 

O médico me disse que tinha uma espécie de tumor no cérebro que estava estagnado. Eu 

poderia ou não realizar a cirurgia. Caso eu não fizesse o tumor poderia nunca mais se 

desenvolver e não me afetar, ou não. Se eu fizesse – e fiz – poderia ter diversas 

consequências negativas, mas acabou ocorrendo tudo bem. (Ex-paciente 20) 

 

 

Consultei 3 especialistas que me deram o mesmo diagnóstico cirúrgico. Fiquei na dúvida 

se fazia no momento ou esperava mais um pouco, mas a família me deu apoio para realizar 

o procedimento o quanto antes. Voltei no que considerei o melhor dos médicos, que me 

explicou o que ele ia fazer, mas não explicou quais seriam as consequências.  (Ex-paciente 

5) 

 

 

Eu fiz um exame que identificou a necessidade cirúrgica, então voltei ao médico e ele me 

descreveu o procedimento e as consequências – não prestei atenção para não ficar muito 

nervosa – mas ele explicou passo a passo o que ia fazer. Depois descreveu como seria a 

recuperação. (Ex-paciente 10) 

 

 

 

Eu tive que fazer um longo preparo para a cirurgia, pois estava com uma anemia profunda 

e não podia operar. Tive que tomar vitaminas, realizar alguns exames – sempre 

interagindo com o médico. Foi uma médica amiga que fez a operação, e isso inspirou 

maior confiança. Foram dados diversos caminhos possíveis para o procedimento assim 

como suas consequências e necessidades de ajuste. (Ex-paciente 12) 
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O médico foi muito seguro com meu diagnóstico, indicando que poderíamos esperar pela 

reação natural de meu corpo por um determinado período de tempo, mas que se nada 

ocorresse teríamos que realizar a cesariana. Ele me avaliou e disse que eu estava sem 

dilatação, e como já estava com 42 semanas teríamos que ir imediatamente para o centro 

cirúrgico, pois meu filho ia começar a sofrer. (Ex-paciente 15) 

 

 

4.142. Experiência hospitalar 

 

A experiência hospitalar é o momento no qual os temores vêm à tona, e os pacientes devem 

lidar com diversos desconfortos físicos, além do desequilíbrio emocional. Foram relatadas 

questões que são aparentemente “simples” como grandes incômodos ao longo do processo, como, 

por exemplo, ficar com uma agulha no braço ao longo de quase todo o período hospitalar para a 

administração de soro e medicações. 

Abaixo serão apresentados alguns relatos obtidos nas entrevistas com ex-pacientes: 

 

 

Não tive problemas com minha ida ao centro cirúrgico. Só fiz questão de estar apagado o 

tempo todo. Acordei meio perdido, mas tinha um enfermeiro na sala para me auxiliar. 

(Ex-paciente 9) 

 

 

Me ofereceram uma bolinha azul para ficar mais relaxado e eu aceitei. Entrei no centro 

cirúrgico já meio “grog”, e, quando acordei o médico estava botando um pedaço do meu 

septo na minha mão. Quando voltei pro quarto só queria tirar o soro. (Ex-paciente 13) 

 

 

O momento pré-operatório foi tenso por causa do soro, pois tinha algo espetado no braço. 

O anestesista foi conversar sempre comigo, esclarecer minhas dúvidas. Eu fazia Yoga e 

estava relativamente tranquila. (Ex-paciente 17) 

 

 

Na hora que ele falou que ia me anestesiar eu fiquei muito nervosa. Fiquei com medo de 

não voltar e de meu filho sofrer alguma consequência. Fiquei com medo. Tinha outros 

filhos para cuidar, eram muitas emoções juntas. (Ex-paciente 5) 
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Eu não queria sair do hospital até me sentir bem. Os médicos falaram que eu já estava 

preparada para receber alta, mas eu ainda sentia dores e estava fraca e enjoada, não estava 

preparada para continuar o tratamento em casa. (Ex-paciente 1) 

 

 

Eu pedi muitos a Deus para que tudo ocorresse bem. Fechei os olhos e rezei até o médico 

começar a me fazer umas perguntas. Eu fiquei muito nervoso. A melhor coisa foi quando 

eu apaguei. (Ex-paciente 11) 

 

 

4.143. Recuperação do procedimento cirúrgico 

 

 Foram relatados pelos ex-pacientes diversos aspectos que devem ser levados em 

consideração no pós-operatório, como exemplo: atenção da equipe de saúde; orientações 

adequadas; acesso aos serviços de reabilitação. A percepção da experiência nesse estágio está 

ligada diretamente aos desconfortos físicos, amparo emocional e disponibilização de informações 

exatas sobre a recuperação. 

Abaixo serão apresentados alguns relatos obtidos nas entrevistas com ex-pacientes: 

  

Quando fui conversar com o Médico depois da cirurgia ele me perguntou se eu estava 

sentindo o paladar. Respondi que sim e indaguei o motivo. Ele me disse que eu poderia 

ter perdido o paladar visto que ele realizou a intervenção em uma área de risco, mas não 

havia me dito nada antes. (Ex-paciente 14) 

 

 

O médico tinha um pacote organizado com remédios ideais, farmácias, médicos de 

referência, dias de ausência do trabalho, dentre outros. Isso ajudou e me tranquilizou 

muito durante minha recuperação. (Ex-paciente 8) 

 

 

Não houve uma preocupação com a recuperação, não foi sugerida nenhuma terapia e nem 

fornecido nenhum detalhe. Não foi passado segurança através de informações, que 

poderiam ter garantido mais confiança na minha recuperação. (Ex-paciente 3) 
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Eu fiz minha recuperação toda no “Hospital I” e fui muito bem atendido. Fiz fisioterapia, 

hidroterapia e um monte de outras coisas. O atendimento era com hora marcada e quase 

sempre no horário. (Ex-paciente 4) 

 

 

Eu passei muito mal depois da operação por causa da anestesia. Fiquei muito enjoada e 

vomitei demais. A sensação foi horrível. Quando eu vomitava a dor piorava, e como não 

podia levantar eu dependia da enfermeira para fazer tudo. (Ex-paciente 16) 

 

 

4.2. COMPREENSÃO DAS DEMANDAS DOS PACIENTES NO FLUXO PERIOPERATÓRIO 

 

 O segundo objetivo específico dessa pesquisa – “Compreensão das demandas dos pacientes 

no fluxo perioperatório” – e o terceiro objetivo específico – “Construção de interface visual que 

sintetize todas as etapas do perioperatório do paciente eletivo e as principais necessidades dos 

pacientes” – foram elaborados com base em 6 fontes de informação distintas, sendo elas: Revisão 

da literatura; Entrevistas com ex-pacientes; Observação padronizada; Visitas em campo; 

Prototipagem 1 (Etapa 4); Prototipagem 2 (Etapa 5). A figura abaixo sintetiza a estratégia para o 

desenvolvimento dos objetivos supracitados: 
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Figura 16: Necessidades do paciente no período perioperatório - fontes de informação  

Fonte: O autor 

 

Primeiramente foi determinada - com base na revisão da literatura – uma primeira versão 

do fluxo do paciente no processo perioperatório eletivo. O critério para definição das etapas foi 

destacar os pontos de contato do paciente com o profissional ou instituição que está fornecendo 

cuidado, ou seja, a percepção do paciente acerca da experiência em questão. Por esse critério se 

excluíram diversos processos relacionados ao fluxo perioperatório, como o setup da sala cirúrgica, 

as distintas atividades dos profissionais no centro cirúrgico, os processos administrativos 

relacionados, dentre outros, visto que eles são “invisíveis” para o paciente durante o fluxo 

perioperatório, logo não serão considerados nessa análise que busca a humanização focada 

exclusivamente na experiência do paciente. Cabe ressaltar que algumas atividades, mesmo que 

não estejam diretamente relacionadas ao paciente, são importantes nas considerações de 

humanização, como, por exemplo, a aplicação do “protocolo para cirurgia segura” proposto pela 

Organização Mundial da Saúde, que também corrobora com a construção de confiança no sucesso 

do procedimento por parte do paciente. 
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As etapas primeiramente destacadas no fluxo são: Diagnóstico – necessidade de cirurgia; 

Consulta com cirurgião; Casa – preparação para a cirurgia; Chegada ao hospital; Leito – espera 

para a cirurgia; Transferência para o CC (centro cirúrgico); Chegada no CC; RPA (repouso pós-

anestésico); Chegada à sala de cirurgia; Processo cirúrgico; RPA; UTI, leito, 

alta/encaminhamento, óbito. Cabe ressaltar que o fluxo foi complementado ao longo das etapas de 

prototipagem, como será apresentado nos próximos capítulos.  
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Figura 17: Fluxo perioperatório do paciente eletivo – primeira versão 

Fonte: O autor 
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 Abaixo serão apresentados respectivamente os resultados obtidos em função dos objetivos 

específicos 2 – “Compreensão das demandas dos pacientes no fluxo perioperatório”, 3- 

“Construção de interface visual que sintetize todas as etapas do perioperatório do paciente eletivo 

e as principais necessidades dos pacientes”. Cabe ressaltar que foi utilizada a triangulação como 

estratégia para análise dos dados, e, como apresenta Yin (2010), quando realmente ocorre a 

triangulação os eventos ou fatos são apresentados em função de mais de uma fonte de investigação, 

ao invés de serem apresentados os resultados obtidos individualmente por cada fonte. 

 Nas visitas em campo e momentos de observação padronizada, observou-se que existe uma 

grande disparidade entre a saúde pública e privada no Brasil. No Hospital A – pertencente à rede 

pública – de acordo com relatos dos profissionais da instituição, havia pacientes internados por 

mais de 3 meses esperando pelo procedimento cirúrgico, e a taxa de sobrecapacidade dos leitos 

estava em 50%. Existiam diversos problemas relacionados à infraestrutura e recursos humanos. 

No centro cirúrgico, por exemplo, a taxa média de faltas era de 20%, e, consequentemente, o índice 

de cancelamentos de cirurgia médio era muito elevado, girando em torno de 18%. No Hospital B 

– pertencente à rede privada - a taxa de ocupação média dos leitos cirúrgicos era de 70%, e a 

ociosidade do centro cirúrgico girava em torno de 40%. 

Com base no fluxo perioperatório do paciente eletivo previamente apresentado, foram 

sintetizadas – em função da revisão da literatura, visitas em campo e observação padronizada – as 

necessidades dos pacientes e núcleos familiares. Essa síntese foi utilizada como protótipo na 

primeira etapa da primeira rodada de entrevistas da etapa 4 – chamada de prototipagem – na qual 

os profissionais compreendiam, criticavam e complementavam os resultados apresentados. 
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Figura 18: Protótipo 1- Necessidades do paciente no fluxo perioperatório eletivo 

Fonte: O autor
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Os protótipos foram atualizados após cada dia de entrevistas e cocriação da etapa 4, sendo 

acrescidas as contribuições realizadas pelos entrevistados. Como a coleta de dados dessa etapa 

durou 4 dias, foram construídos 5 protótipos distintos no total. Como apresentado nos estudos de 

Pierce (1878), a inovação é pautada na tangibilização e experimentação de conceitos, processo que 

estimula a aprendizagem e melhoria dos inventos. Nessa pesquisa a prototipagem teve como 

intuito testar e desenvolver a compreensão do pesquisador acerca das necessidades dos pacientes. 

 Observou-se a complementaridade entre as informações fornecidas pelas distintas 

categorias de profissionais da saúde abordadas. Os médicos cirurgiões contribuíram com as etapas 

anteriores à chegada do paciente no hospital, com a etapa transoperatória, e com alguns pontos da 

alta e reabilitação. Os médicos anestesistas já possuíam uma visão mais elaborada do 

transoperatório e do pós-operatório, visto que participam nas visitas pré-anestésicas nas quais 

interagem com os pacientes e núcleos familiares, e são responsáveis pela alta da sala de repouso 

pós-anestésico. Os enfermeiros e técnicos de enfermagem contribuíram com uma visão assistencial 

de todas as etapas hospitalares, nas quais interagem frequentemente com os pacientes e seus 

familiares, tendo conhecimento de seus principais anseios e temores. 

 Ao longo dos momentos de prototipagem da etapa 4 foram acrescentados os elos 

“acompanhamento e reabilitação”, além de terem sido desenvolvidos e detalhados as diversas 

etapas do fluxo perioperatório. O protótipo abaixo foi construído após a realização de todas as 

etapas de prototipagem da etapa 4, e continha inferências sobre as necessidades dos núcleos 

familiares ao longo o fluxo. 
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Figura 19: Protótipo 5 – Necessidades do núcleo familiar no perioperatório 

Fonte: O autor 
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 Buscou-se, com base no modelo de necessidades do usuário apresentado por 

Beaumont (2011), estruturar todos os dados coletados e organizados nas etapas  2, 3, 4 e 

5 – estado atual da prática, síntese, cocriação – prototipagem, cocriação – aprofundamento 

– dessa pesquisa de acordo com as seguintes instâncias de análise: Necessidades físicas; 

Necessidades emocionais; Necessidades cognitivas. Para facilitar a organização dos 

dados, foram construídas 3 tabelas, cada uma focada em um estágio do processo – pré-

operatório, transoperatório e pós-operatório. Essas tabelas representam a conclusão do 

segundo objetivo específico dessa dissertação – “Compreensão das demandas dos 

pacientes no fluxo perioperatório” – e ilustram uma janela de oportunidades que podem 

ser exploradas para humanizar a experiência do paciente. 
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Tabela 8: Necessidades dos pacientes no estágio pré-operatório 

 

Fluxo pré-

operatório 

Necessidades 

Físicas 

Necessidades 

Emocionais 

Necessidades 

Cognitivas 

Diagnóstico – 

necessidade de 

cirurgia 

. Tratamentos e 

medicações para 

amenizar o desconforto 

. Empatia e 

compreensão com a 

comunicação da notícia 

altamente estressora 

. Esclarecimento de 

dúvidas e questionamentos 

gerais 

. Referência para cirurgião 

ou Instituição adequada 

Consulta com 

cirurgião 

. Tratamentos e 

medicações para 

amenizar sintomas e 

desconforto 

. Empatia e 

compreensão com o 

momento altamente 

estressor 

. Priorização dos 

casos mais graves 

O que é necessário: 

.”Saber” – todas as 

alternativas 

.”Fazer” – dieta, 

medicação, exames 

.”Se preparar para” – 

consequências como 

amputação, por exemplo 

Casa – preparação 

para a cirurgia 

. Tratamentos e 

medicações 

. Adequação para pós-

operatório 

. Apoio psicossocial 

. Ter conhecimento de 

todos os procedimentos 

necessários para se 

preparar a cirurgia 

. Receber ligação do 

Hospital previamente 

Chegada ao 

hospital 

. Ambiência 

infraestrutura, 

organização, limpeza, luz 

natural 

. Acolhimento com 

empatia 

. Acesso ao hospital 

. Sinalização – acesso às 

instalações 

. Informações integradas 

sobre todo o hospital 

Leito – espera 

para a cirurgia 

Ambiência – Conforto, 

privacidade, 

individualidade 

. Medicações 

. Gestão da ansiedade – 

informações, 

medicações e afeto 

. Empatia da equipe de 

saúde 

. Esclarecimento de 

dúvidas e questionamentos 

gerais 

. Valorização de seus 

anseios 

Transferência 

para o CC 

. Ergonomia e Cuidado 

ao transportar o paciente 

. Pontualidade 

. Empatia – 

compreensão da 

ansiedade momento 

estressor, e de possível 

despedida 

. Apoio familiar 

. Esclarecimento de 

dúvidas e questionamentos 

gerais 

. Comunicação focada no 

paciente 

Fonte: O autor 
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No que concerne o encaminhamento do paciente para um médico cirurgião 

responsável, a saúde pública e privada refletem quadro bem distintos. Enquanto na saúde 

privada as principais complicações relatadas foram relacionas a hospitais e médicos 

conveniados nos planos de saúde, na saúde pública o paciente depende do sistema de 

referência gerido pela central de regulação, que, de acordo com relatos, não supre a 

demanda da população. De acordo com os entrevistados, centros de referência do Estado 

do Rio de Janeiro possuem pacientes que esperam há mais de 10 anos para a realização 

de procedimentos cirúrgicos eletivos. 

Nas entrevistas foram relatados que a insegurança e os sentimentos 

consequentemente gerados pelo diagnóstico cirúrgico – como medo, ansiedade e 

nervosismo, por exemplo – estão diretamente ligados ao relacionamento com o médico 

cirurgião responsável. Se o paciente e seus familiares confiarem no médico e no sucesso 

da intervenção cirúrgica, o período pré-operatório será marcado apenas pela preparação 

para o procedimento, caso contrário os anseios do núcleo familiar irão tencionar e 

prejudicar o relacionamento com o profissional de saúde. 

Foi relatado que culturalmente o brasileiro tende a procurar uma “segunda 

opinião” após o diagnóstico cirúrgico. Enquanto alguns profissionais se incomodam com 

essa prática, outros consideram válido para a criação de confiança do núcleo familiar, que 

após buscar no mercado por outras opiniões acerca do diagnóstico em questão, optaram 

pelo que consideram a melhor opção, já creditando confiança ao cirurgião e equipe 

responsáveis. 

Destaca-se a necessidade de informações dos núcleos familiares. O diagnóstico 

deve ser inteiramente compreendido, assim como as alternativas de tratamentos e as 

consequências para os mesmos. Todos os procedimentos pré-operatórios devem ser 

explicados, buscando garantir que os pacientes se preparem adequadamente para o 

procedimento cirúrgico.  

Dada a fragilidade emocional dos pacientes e familiares, toda a comunicação deve 

ser realizada com empatia e compreensão por parte dos profissionais de saúde. Serviços 

de assistência psicossocial devem ser indicados buscando garantir o equilíbrio dos 

núcleos familiares. 
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Antes se deslocar para o hospital é adequado que o paciente receba uma ligação 

do mesmo para confirmar seu procedimento. Ao longo dessa pesquisa foram observados 

alguns casos de cancelamento de cirurgia por não comparecimento do paciente no 

hospital, fator associado usualmente ao esquecimento da data da cirurgia.  

O caminho para o hospital deve ser sinalizado, assim como o estacionamento ou 

local de desembarque de paciente. Os núcleos familiares devem conseguir se localizar 

nas instalações do hospital, e os profissionais envolvidos em seu atendimento devem 

fornecer o acesso com empatia, respeitando suas demandas e compreendendo seus 

anseios. 

A ambiência do hospital é de suma importância para a percepção da experiência 

do paciente. As instalações devem aparentar limpeza, possuir iluminação natural, odores 

agradáveis, além de um sistema de comunicação visual que permita o deslocamento 

seguro e integre todo o sistema em questão.  

A espera pela cirurgia é um momento de tensão, no qual os núcleos familiares 

necessitam de conforto e privacidade, além do amparo e prontidão dos profissionais de 

saúde. A administração de medicamentos anestésicos se faz necessária para o controle da 

ansiedade do paciente, no entanto, durante o período de observação e visitas tal prática 

não foi visualizada. Cabe destacar que o paciente nesse momento está em jejum, sentindo 

dores e desconfortos, logo a pontualidade com os horários previamente acordados se faz 

necessária para reduzir o sofrimento do paciente.  
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Tabela 9: Necessidades do paciente no período transoperatório 

 

Fluxo 

transoperatório 

Necessidades 

Físicas 

Necessidades 

Emocionais 

Necessidades 

Cognitivas 

Chegada no CC 

. Ambiência – conforto, 

temperatura, odores 

. Controle de sintomas 

. Empatia – 

acolhimento, 

valorização de sua 

individualidade e 

anseios, afeto 

. Esclarecimento de 

dúvidas e 

questionamentos gerais 

. Protocolos de 

segurança – 

alinhamento do modelo 

mental 

Espera pelo 

procedimento 

. Ambiência – conforto, 

temperatura, odores 

. Pontualidade 

. Controle de sintomas 

. Empatia – 

compreensão do 

momento estressor, 

afeto, valorização de 

sua individualidade e 

anseios 

. Esclarecimento de 

dúvidas e 

questionamentos gerais 

. Protocolos de 

segurança – construção 

de confiança 

Chegada à sala de 

cirurgia 

. Conforto – 

temperatura, odores 

. Controle de sintomas 

. Empatia – 

compreensão do 

momento estressor, 

afeto, valorização de 

sua individualidade e  

anseios 

. Esclarecimento de 

dúvidas e 

questionamentos gerais 

. Comunicação focada 

no paciente 

. Protocolos de 

segurança 

Processo cirúrgico 
. Prevenção de eventos 

adversos 

- Paciente anestesiado e 

dormindo - 

- Paciente anestesiado e 

dormindo - 

Fonte: O autor 

 

 

 O paciente deve associar a chegada ao centro cirúrgico a um ambiente controlado 

e seguro, no qual seu procedimento será realizado com êxito por uma equipe 

especializada. A partir dessa etapa se destacam os diversos protocolos de segurança – 

como o protocolo de cirurgia segura idealizado pela Organização Mundial da Saúde, que 

além de alinhar o modelo mental do paciente, garantem a segurança na realização do 

procedimento. 
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 Tanto o centro cirúrgico quanto a SRPA precisam ser planejados levando em 

consideração a ambiência. A limpeza do ambiente, recursos tecnológicos, odores, 

conforto dos leitos e temperatura são fatores essenciais para a percepção do paciente 

acerca da experiência cirúrgica. 

 Uma prática recorrente nos centros cirúrgicos observados foi o paciente ser 

mantido na SRPA até o começo da cirurgia. Existem várias questões com relação a essa 

prática, porém o mais crítico para os pacientes é a presença de outros pacientes com dor, 

lesões e outras consequências de cirurgias já realizadas, o que aumenta a ansiedade e 

tensão do momento. Devem ser priorizadas as dúvidas e anseios dos pacientes, além do 

fornecimento de condições mínimas de conforto, como, por exemplo, travesseiros e 

cobertas. 

 A equipe do centro cirúrgico deve acolher com empatia os pacientes, respeitando 

seus temores e anseios, oferecendo afeto e conforto no intuito tranquilizar o paciente. 

Observou-se que cada profissional trata o paciente de maneira distinta, alguns 

desrespeitando o mesmo em diversas esferas. Enquanto alguns profissionais conversam 

com os pacientes e os tranquilizam, outros ironizam sua situação. Por exemplo, um 

paciente estava há seis dias sem evacuar e, quando o cirurgião responsável ficou ciente 

do fato, fez questão de ridicularizá-lo perante toda a equipe, recomendando o 

cancelamento da cirurgia devido à possibilidade de, durante o procedimento, o mesmo 

acabar evacuando involuntariamente e, com isso, acabar “sujando” a mesa cirúrgica. 

O “óbito” foi retirado dessa análise, visto que a mesma sintetiza as necessidades 

do paciente, que no caso de óbito são inexistentes. Outra alteração realizada após a 

prototipagem da etapa 5 foi a alteração do elo “RPA” antes do processo cirúrgico, agora 

denominado “espera pelo procedimento”. Como a prática de levar os pacientes para o 

SRPA antes da cirurgia é equivocada, optou-se pela alteração. Entrevistados relataram a 

existência de salas pré-operatórias, o que é uma possível solução para o problema. 

Apesar da identificação das necessidades dos núcleos familiares não serem um 

objetivo específico dessa dissertação, algumas ponderações são necessárias buscando um 

retrato holístico da situação. Desde o momento que o paciente é encaminhado para o leito, 

até o momento em que ele recebe alta da SRPA, é necessário que os familiares tenham 

acesso a informações sobre o paciente e locais de espera adequados. Caso o paciente 
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venha a falecer, os familiares precisam de um local reservado para conversar com os 

profissionais de saúde, além de apoio psicossocial. 

Tabela 10: Necessidades do paciente no período pós-operatório 

 

Fluxo pós-

operatório 

Necessidades 

Físicas 

Necessidades 

Emocionais 

Necessidades 

Cognitivas 

SRPA 

. Conforto – temperatura, 

odores 

. Controle de sintomas 

.Empatia – compreensão 

do quadro psicomotor, 

afeto 

. Esclarecimento de 

dúvidas e 

questionamentos gerais  

. Protocolos de 

segurança 

Cuidados intensivos 

. Ambiência – conforto, 

privacidade 

. Controle de sintomas 

. Empatia – afeto, 

compreensão 

. Apoio familiar 

. Esclarecimento de 

dúvidas e 

questionamentos gerais 

. Protocolos de 

segurança 

Leito 

. Ambiência – conforto, 

privacidade, 

individualidade 

. Empatia – afeto, 

compreensão  

. Esclarecimento de 

dúvidas e 

questionamentos gerais 

. Treinamento em 

autocuidado e saúde 

preventiva 

Alta/ 

encaminhamento 

. Tratamentos e 

medicações 

. Empatia – compreensão 

da fragilidade do 

paciente 

. Apoio psicossocial 

. Saúde preventiva 

. Orientação 

psicossocial 

. Orientação médica 

. Voz do paciente – 

melhoria do serviço 

. Referência para 

acompanhamento e 

reabilitação 

Acompanhamento/ 

Reabilitação 

. Tratamentos e 

medicações 

. Serviços de apoio 

. Apoio psicossocial 

. Saúde preventiva 

. Orientações 

socioeconômicas 

. Acompanhamento 

médico 

Reintegração social 
. Tratamentos e 

medicações 
. Apoio psicossocial . Saúde preventiva 

Fonte: O autor 
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Foi relatado por diversos entrevistados que o brasileiro culturalmente prática a 

saúde corretiva, ou seja, não toma medidas preventivas para evitar problemas de saúde 

futuros. A mudança desse paradigma reduziria a demandas por procedimentos cirúrgicos, 

reduziria a fila de espera, além de reduzir os custos gerais da saúde. 

 Caso o paciente seja encaminhado para cuidados intensivos, suas necessidades 

estarão relacionadas primeiramente ao controle de sintomas. O paciente está fragilizado, 

com medo e, na maior parte do tempo, sozinho. O afeto da equipe de saúde se apresenta 

como uma demanda mais intensa, visto que o contato com familiares é limitado. 

 Quando o paciente é encaminhado para o leito, questões como ambiência, empatia 

e informação continuam sendo relevantes. No entanto, ao receberem alta, os pacientes 

precisarão realizar diversos procedimentos – como a troca de curativos, por exemplo – 

apenas com o auxílio de seus cuidadores. Logo, nessa etapa se configura como uma 

necessidade o treinamento em autocuidado, empoderando os núcleos familiares com o 

conhecimento necessário para prosseguir com o tratamento. 

 Ao receberem alta, os pacientes devem ser encaminhados para os serviços de 

reabilitação adequados, além de receberem os materiais – como bandagens e próteses – 

recomendados. Orientações de cunho médico, psicossocial e socioeconômico se fazem 

necessárias, além da disponibilização de mecanismos que permitam que o paciente 

externalize sua opinião acerca da experiência vivenciada – como pesquisa de satisfação, 

ouvidoria, cocriação, contribuindo então para seu aprimoramento contínuo.  

 O conceito de reintegração social foi desenvolvido durante a prototipagem da 

etapa 5, no qual o médico anestesista entrevistado pontuou que o fluxo não termina na 

reabilitação, mas sim na reintegração social, momento no qual o paciente se torna 

novamente um membro ativo da sociedade. O conceito então evoluiu de um “fluxo” para 

um “ciclo”, que se inicia com o diagnóstico da necessidade de cirurgia e cessa com a 

reintegração do paciente na sociedade. 

Após compilar todos os resultados previamente coletados, foi criado a última 

síntese visual que contempla o ciclo perioperatório e as principais necessidades dos 

pacientes. A imagem abaixo representa então a conclusão do terceiro objetivo específico 

dessa dissertação, que é a “construção de interface visual que sintetize todas as etapas do 

perioperatório do paciente eletivo e as principais demandas do mesmo”. O ciclo mais 
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externo, representado pela cor azul, ilustra as necessidades cognitivas. O ciclo do meio, 

representado pelo tom avermelhado, ilustra as necessidades emocionais. O ciclo mais 

interno, representado pelo tom alaranjado, ilustra as necessidades físicas do paciente. 

 

Figura 20: Necessidades dos pacientes no perioperatório – OE 3 

Fonte: O autor 
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5. PROPOSIÇÕES 

 

Nessa sessão serão apresentados o objetivo específico 4 – “Construção de diretrizes 

básicas para a humanização no fluxo perioperatório do paciente eletivo”, e o objetivo 

específico 5 – “Proposição do fluxo perioperatório ideal”. Em cada subcapítulo serão 

primeiramente apresentadas às respectivas estratégias utilizadas para coleta de dados, 

para então a explicação dos resultados. 

 

 

5.1. DIRETRIZES BÁSICAS PARA HUMANIZAÇÃO NO PERIOPERATÓRIO 

 

O quarto objetivo específico dessa pesquisa – “Construção de diretrizes básicas 

para a humanização no fluxo perioperatório do paciente eletivo” – foi elaborado com base 

em 5 fontes de informação, sendo elas: Revisão da literatura; Entrevistas com ex-

pacientes; Cocriação etapa 4; Cocriação etapa 5; Reflexão do pesquisador em função das 

necessidades dos usuário previamente mapeadas. A figura abaixo sintetiza a estratégia 

para o desenvolvimento das diretrizes:  
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Figura 21: Diretrizes para humanização no perioperatório – fontes de informação 

Fonte: O autor 

 

 

As tabelas abaixo sintetizam as informações obtidas com o conjunto de métodos 

de coleta de dados supracitado. As diretrizes para humanização serão apresentadas nas 

tabelas em função das respectivas etapas do fluxo perioperatório. 
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Tabela 11: Diretrizes para humanização no pré-operatório 

Fluxo pré-operatório Diretrizes para humanização 

Diagnóstico – necessidade de cirurgia 

. Deve ser indicado um profissional ou instituição adequada na 

qual o paciente continue o tratamento dentro do horizonte 

previsto pelo médico. Na saúde pública o sistema de referências 

deve funcionar adequadamente através da Central de Regulação. 

Consulta com cirurgião 

. Deve ser entregue um documento para o paciente que contenha 

todos os possíveis desdobramentos negativos do procedimento. 

A cirurgia ocorre após pleno consenso do paciente. 

. Devem ser dadas orientações acerca todo o processo 

perioperatório, buscando garantir que o paciente possa agir 

proativamente de modo a minimizar ou impedir eventos 

adversos. 

Casa – preparação para a cirurgia 

. Hospital deve ligar com ao menos 24 horas de antecedência 

para checar os dados e necessidades especiais do paciente.  

Chegada ao hospital 

. Projeto de comunicação visual – desde o caminho de chegada 

ao hospital até a localização interna de todas as instalações 

especiais dos pacientes. 

Leito – espera para a cirurgia 

. Arteterapia – devem ser disponibilizadas atividades de cunho 

artístico buscando reduzir o estresse e ansiedade, como pintura, 

massa de modelar, dentre outros.  

. Ambiência - Luz natural, espaço para acompanhantes, 

separação entre os leitos (ao menos cortinas). 

. Paciente deve receber visita pré-anestésica, e ser submetido às 

medicações adequadas. 

. Reabilitação intra-hospitalar –redução de danos dos processos 

patológicos (ex: fisioterapia para prevenir escaras). 

Transferência para o CC 

. Pontualidade – paciente chamado após setup da sala, de todo o 

material ter sido conferido e toda a equipe estar presente no 

centro cirúrgico. 

Fonte: O autor 

 

 

 Na etapa pré-operatória as 10 diretrizes propostas buscam garantir que o paciente 

receba todas as informações necessárias para escolher a melhor forma para a realização 

de seu tratamento, que seja respeitado e valorizado, tenha acesso a terapias integrativas e 

que o hospital possua os recursos necessários para fornecer o acesso e cuidado com 
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qualidade para os núcleos familiares. Destaca-se o a reabilitação aplicada com caráter 

preventivo desde o momento em que o paciente está no leito. 

 

Tabela 12: Diretrizes para humanização no transoperatório 

 

Fluxo transoperatório Diretrizes para humanização 

Chegada no CC 

. Aplicação de protocolos de segurança – como o Protocolo de cirurgia 

segura proposto pela OMS (aplicações ao longo de todo o período 

transoperatório). 

. Protocolos de comunicação – esses protocolos buscam garantir aspectos 

básicos demandados pelos pacientes em termos de comunicação, como a 

apresentação pelo nome, orientação sobre as próximas etapas, 

demonstração de afeto, preocupação com o bem-estar, dentre outros fatores 

considerados relevantes pela instituição fornecedora de cuidado. 

Espera pelo procedimento 

. O centro cirúrgico deve possuir uma sala de repouso pré-anestésico com 

musicoterapia – o paciente deve esperar pelo procedimento em um espaço 

tranquilo com músicas adequadas para a situação (usualmente se utiliza 

música clássica). 

. Complementação do processo anestésico. 

Chegada à sala de cirurgia 

 

. Paciente deve chegar anestesiado na sala de cirurgia. 

 

Processo cirúrgico 

. Prevenção de eventos adversos – cuidados com a postura do paciente, com 

lesões decorrentes do manuseio inadequado dos equipamentos, dentre 

outros. 

Fonte: O autor 

 

 

 Na etapa transoperatória, as 6 diretrizes propostas para humanização buscam 

garantir a integridade física do paciente, a comunicação com qualidade e focada em seus 

anseios, um ambiente adequado para espera pelo procedimento e a administração de 

medicações anestésicas de forma a minimizar a ocorrência de eventos traumáticos para o 

paciente. 

 Os protocolos de comunicação são diretrizes presentes em diversas etapas do 

fluxo. O intuito dos mesmos é garantir condições mínimas de respeito e valorização do 

paciente, considerando que foi constatado que a qualidade na comunicação é dependente 
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inteiramente dos profissionais de plantão. Orientações como, por exemplo: se apresentar 

pelo nome; perguntar ao paciente periodicamente como ele está se sentindo; tranquilizá-

lo demonstrando confiança no sucesso do procedimento; irão melhorar a experiência do 

paciente. 

Tabela 13: Diretrizes para humanização no pós-operatório 

 

Fluxo pós-operatório Diretrizes para humanização 

SRPA 
 

. Reabilitação intra-hospitalar-redução de danos dos processos patológicos  

UTI 

. Protocolos de comunicação - buscam garantir aspectos básicos demandados pelos 

pacientes em termos de comunicação, como a apresentação pelo nome, orientação 

sobre as próximas etapas, demonstração de afeto, preocupação com o bem-estar, 

dentre outros 

. Reabilitação intra-hospitalar – redução de danos dos processos patológicos (ex: 

fisioterapia para prevenir escaras) 

Leito 

. Ambiência - Luz natural, espaço para acompanhantes, separação entre os leitos (ao 

menos cortinas). 

. Reabilitação intra-hospitalar - redução de danos dos processos patológicos  

. O paciente deve receber orientações sobre autocuidado e saúde preventiva da equipe 

de enfermagem. 

Alta/encaminhamento 

. O paciente deve ser encaminhado para os devidos serviços de apoio psicossocial; 

. O paciente deve ser encaminhado para os serviços de reabilitação extra-hospitalares 

dentro do prazo estabelecido pelo cirurgião. 

Acompanhamento/ 

Reabilitação 

 

. Devem haver tutoriais sobre autocuidado e noções de saúde preventiva disponíveis 

em uma linguagem acessível em portal virtual. O portal virtual deve possibilitar a 

troca de experiência entre os pacientes, ex-pacientes, a sociedade e o Sistema de 

Saúde, além da contribuição dos mesmos na melhoria do sistema.  

Reintegração social 

 

. Devem haver programas sociais garantindo a manutenção de auxílios aos pacientes 

– como serviços de reabilitação continuados, procedimentos com o INSS, dentre 

outros. 

Fonte: O autor 

 

 

 Na etapa pós-operatória, as 10 diretrizes propostas para humanização buscam 

garantir que a recuperação do paciente ocorra de maneira agradável e segura, e que o 

mesmo receba todas as orientações necessárias, além de ser encaminhado para os serviços 

recomendados pela equipe de saúde para reabilitação. Destaca-se a presença da equipe de 
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reabilitação ao longo da recuperação pós-operatório hospitalar, minimizando 

complicações e contribuindo para o bem-estar do paciente. 

 Deve-se criar um portal virtual que, além de possuir tutoriais sobre autocuidado e 

saúde preventiva em diversas mídias, possibilite a interação entre pacientes, ex-pacientes, 

a sociedade em geral e a rede de saúde. Ao oferecer alternativas para a sociedade opinar, 

participar da melhoria, e, efetivamente, cocriar o sistema de saúde, todos serão 

empoderados e corresponsabilizados de seu futuro. 

A experiência transoperatória gera necessidades para os familiares bem distintas 

das vividas pelo paciente. No momento que o paciente é transferido para o centro 

cirúrgico o familiar demanda uma sala de espera próxima ao local, e esta sala deve possuir 

o mínimo de infraestrutura para comportar os familiares com conforto. Nos momentos de 

cocriação foram sugeridos os seguintes aspectos: ambiente refrigerado, poltronas 

confortáveis, filtro de água, banheiros exclusivos, televisão e alguma opção para 

alimentação. Como a maior demanda dos familiares é a informação, propõe-se que a 

enfermeira circulante que faz a interface com o hospital – chamada de “diarista” pelos 

entrevistados – atualize a cada hora os familiares sobre a evolução do processo cirúrgico. 

Logo, sugerem-se duas diretrizes adicionais para humanização, no entanto sob a ótica dos 

núcleos familiares e acompanhantes: 

. Deve haver uma sala de espera específica do centro cirúrgico. Sala deve ser 

equipada com banheiros próprios, condicionador de ar, televisão, filtro de água e 

poltronas confortáveis. 

. Devem ser fornecidas informações na sala de espera sobre a evolução do 

processo cirúrgico a cada hora. 

A imagem abaixo sintetiza as diretrizes em função das respectivas etapas do fluxo 

perioperatório: 
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Figura 22: Diretrizes para humanização no perioperatório 

Fonte: O autor 
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5.2. PROPOSIÇÃO DO FLUXO PERIOPERATÓRIO HUMANIZADO 

 

O quinto objetivo específico dessa dissertação – “Proposição do fluxo 

perioperatório ideal”, toma como base inferências sob os resultados previamente 

apresentados, além de inspirações oriundas da revisão da literatura, entrevistas com ex-

pacientes e os momentos de cocriação da etapa 4 e 5. A figura abaixo sintetiza as distintas 

fontes de informação utilizadas para o desenvolvimento do fluxo perioperatório 

humanizado: 

 

 

Figura 23: O fluxo humanizado- fontes de informação  

Fonte: O autor 

 

 

O processo começa com o diagnóstico da necessidade de uma intervenção 

cirúrgica. Independente da complexidade do procedimento a notícia carrega grande peso 

emocional. Nesse momento o núcleo familiar precisa de esclarecimento sobre a doença e 

seus possíveis desdobramentos, e da indicação de um cirurgião qualificado para realizar 

o procedimento.  

Na consulta com o cirurgião se destaca a necessidade de informação para os 

núcleos familiares, que devem ter compreensão sobre o quadro clínico do paciente, sobre 
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a necessidade da intervenção e seus possíveis desdobramentos. Deve ser dada a orientação 

sobre o que fazer até o momento da cirurgia, indicando, por exemplo, exames necessários, 

restrições alimentares, atividades físicas dentre outros, e também as orientações para o 

pós-operatório. Os núcleos familiares devem se preparar para os possíveis 

desdobramentos do procedimento, que podem ser amputação, imobilização temporária, 

entre outros fatores que podem requisitar alterações ergonômicas, sociais, psicológicas e 

econômicas. O cirurgião deve priorizar os pacientes em função da seriedade e urgência 

da cirurgia. Cabe ressaltar que a segurança do paciente com relação ao sucesso do 

procedimento está diretamente ligada à sua confiança no cirurgião. 

O paciente aguarda em sua residência pelo procedimento realizando todas as 

adequações necessárias e orientações dadas pelo cirurgião, que deve estar disponível para 

sanar qualquer dúvida que venha a emergir nesse período. Um dia antes da data de 

internação planejada o hospital deve entrar em contato com o paciente para confirmar 

dados sobre a cirurgia, checar se há necessidades especiais e particularidades do paciente 

que possam ser providas.  

A chegada ao hospital é um momento altamente estressor onde o medo, ou 

ansiedade devido à longa espera na fila, acumulado desde o momento do diagnóstico 

começa a ser materializado. É importante que o hospital seja bem sinalizado, facilitando 

os núcleos familiares na localização das instalações desejadas. A equipe do hospital deve 

estar capacitada a fornecer informações sobre todo o “sistema”, acolhendo a família com 

empatia, valorizando a sua individualidade e seus sentimentos, por mais distintos que 

sejam. A ambiência do hospital deve ser planejada para amenizar situações de estresse e 

ansiedade, contando, por exemplo, com luz natural em seu interior, jardins, áreas 

estruturadas para espera, restaurante, áreas sociais, odores agradáveis, limpeza aparente, 

dentre outros. 

O paciente irá esperar - ainda com seu acompanhante - pelo procedimento em um 

leito, que deve estar situado em um espaço agradável, onde não compartilhe com outros 

pacientes sua dor e desconforto, tendo então sua individualidade respeitada. Deve haver 

um profissional de enfermagem disponível para responder qualquer dúvida, além da visita 

anestésica pré-operatória na qual serão eventualmente ministrados fármacos para 

amenizar a dor e ansiedade. Nessa etapa é oferecida ao paciente a possibilidade de praticar 

a arteterapia, - pintura, massa de modelar, dentre outros – buscando amenizar a ansiedade. 
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Durante a espera para transferência para o centro cirúrgico o paciente irá receber 

visitas da equipe multiprofissional de reabilitação intra-hospitalar. A equipe é formada 

por fonoaudiólogos, fisioterapeutas, psicólogos, dentre outras especialidades necessárias 

para o procedimento em questão. 

Deve existir uma sala de espera específica para o centro cirúrgico, e a mesma deve 

estar equipado com bebedouro, banheiros exclusivos, ar-condicionado, televisão e 

poltronas confortáveis. As informações sobre os processos cirúrgicos são repassadas a 

cada hora nas salas de espera por um profissional do centro cirúrgico, mantendo os 

acompanhantes atualizados e consequentemente reduzindo sua ansiedade. 

A transferência para o centro cirúrgico é o momento no qual o paciente e 

acompanhante se separam, onde o medo é amplificado pela angústia e ansiedade. A 

empatia da equipe é de suma importância nesse momento, ela deve compreender os 

sentimentos e respeitar a individualidade do paciente, o tranquilizando com aspectos 

técnicos e demonstrações de afeto. Cabe ressaltar que a pontualidade é de suma 

importância, visto os desconfortos gerados pela preparação pré-operatória, que incluem, 

por exemplo, jejum e dor.  

Com relação à pontualidade, cabem destacar alguns aspectos ligados ao sistema 

que influenciam diretamente na experiência do paciente. Antes de o paciente ser 

transferido para o centro cirúrgico, o setup da sala cirúrgica já deve ter sido concluído, as 

caixas cirúrgicas já devem ter sido checadas assim como todo o material restante, e a 

equipe completa já deve estar presente.  

A chegada ao centro cirúrgico deve estar associada à entrada em um ambiente 

altamente controlado e profissional, criando confiança e segurança no paciente. A 

realização de protocolos de segurança corrobora com a construção desse modelo mental. 

A equipe deve demonstrar empatia e estar prontamente disponível para sanar qualquer 

dúvida do paciente, que usualmente está emocionalmente abalado.  

O paciente então é encaminhado para a sala de repouso pré-anestésico, que conta 

com diversas intervenções visuais “agradáveis” nas paredes, janelas, luz natural, além de 

música clássica terapêutica - musicoterapia. Neste ambiente o paciente será visitado 

novamente pelo anestesista, que terminará seu processo de sedação.  
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A chegada à sala de cirurgia é marcada pela realização de checklists de segurança, 

além de medidas para prevenir eventos adversos, garantindo o melhor prognóstico para 

os pacientes. O paciente deve chegar inconsciente à sala de cirurgia, tendo como última 

memória uma experiência minimamente agradável dentro da sala de repouso pré-

anestésico.  

Durante o processo cirúrgico o paciente está anestesiado e inconsciente, no 

entanto os seus acompanhantes estão ávidos por informações. Após o processo cirúrgico 

o paciente é encaminhado para a SRPA – podendo ir para tratamentos intensivos em 

situações mais graves, aonde deverá recobrar a consciência e ser constante avaliado. 

Nesse momento a empatia da equipe é crucial, visto a vulnerabilidade em que se encontra 

o paciente. Os checklists garantem a segurança do paciente e geram confiança no sucesso 

do procedimento previamente realizado. Até o fim dessa etapa os acompanhantes estão 

separados dos pacientes, sendo atualizados a cada hora na sala de espera. 

Ao ser transferido para o leito ou para o tratamento intensivo a ambiência ganha 

destaque, além da presença constante da equipe de saúde, garantindo a segurança do 

paciente. Embora o objetivo seja o tratamento clínico do paciente, o mesmo não pode 

estar desvinculado dos aspectos emocionais e fisiológicos. A equipe de enfermagem deve 

checar periodicamente os sinais vitais do paciente, além de oferecê-lo conforto e 

segurança. A individualidade dos pacientes é respeitada, alocando-os em quartos 

separados ou, quando não for possível, separando os leitos por cortinas. A presença da 

equipe de reabilitação é intensa nesse momento, prevenindo complicações das patologias, 

além de proporcionar o alívio de alguns sintomas. 

Durante o período pós-operatório hospitalar orientações e pequenos cursos sobre 

autocuidado e saúde preventiva serão ministrados para os núcleos familiares, que devem 

ser empoderados desse conhecimento para garantir a recuperação extra-hospitalar segura. 

Nesse momento o profissional de saúde irá demonstrar o portal virtual que suporta o 

tratamento em casa. O mesmo deve contar tutoriais em diversas mídias ensinando a fazer 

alguns procedimentos – como curativos, por exemplo, espaço para interação entre os 

usuários e compartilhamento de informações. Através dessa interação, os serviços de 

saúde podem ser cocriados, e o próprio sistema redesenhado de maneira colaborativa. 

No caso do paciente falecer, o hospital deve possuir uma sala específica para 

realizar reuniões privadas com os familiares. A sala deve possuir infraestrutura adequada 
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para acomodar os familiares, e a notícia deve ser dada com o amparo de um profissional 

qualificado para o apoio psicossocial. Se for o caso, os familiares devem ser referenciados 

para os serviços de apoio psicossociais mais próximos de sua residência. 

A alta hospitalar deve ser fornecida quando o paciente estiver seguro para 

prosseguir sua recuperação em casa. O paciente deve ser referenciado para os serviços de 

reabilitação extra-hospitalares indicados na continuação de seu tratamento, e deve ter um 

espaço, além da pesquisa de satisfação, no qual possa expor suas críticas ou elogios. 

Devem ser apresentadas todas as possibilidades de tratamento para os pacientes, inclusive 

as práticas menos usuais, como yoga, meditação, alongamento, dentre outros que se 

enquadram no escopo dos cuidados integrativos. 

A reabilitação extra-hospitalar é o momento no qual o paciente realiza atividades 

buscando voltar ao “normal”, como fisioterapia, hidroterapia, cinesioterapia, dentre 

outros. Para tal, primeiramente os núcleos familiares devem ser orientados sobre os 

procedimentos aconselhados para reabilitação, que também envolvem o escopo 

socioeconômico. O paciente precisa ter acesso aos serviços e materiais recomendados 

para sua recuperação. 

Após estar plenamente recuperado o paciente está preparado para se reintegrar na 

sociedade, voltando a protagonizar um papel ativo, e, se for o caso, já adaptado há suas 

limitações físicas e sociais. O ex-paciente foi empoderado com informações sobre 

autocuidado e saúde preventiva, e, por viver sua vida de uma forma menos “arriscada”- 

sob a ótica da saúde preventiva, contribuirá para a transformação cultural da sociedade. 

O ex-paciente tem a opção de se manter conectado e contribuindo para a 

construção colaborativa do sistema. E mesmo que não se mantenha como um participante 

ativo da plataforma virtual, o cidadão terá conhecimento de que ali é um espaço no qual 

ele será ouvido e respeitado. 

 

6. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Nessa sessão será primeiramente desenvolvida uma discussão acerca da 

efetividade do método proposto e dos resultados obtidos com essa pesquisa, para então a 
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comparação dos mesmos com o estado da arte mapeado através da revisão da literatura - 

concluindo então o sexto, e último, objetivo específico dessa dissertação – “Discussão 

sobre a efetividade da aplicação do Design Thinking na humanização na área da saúde 

humana”. 

 

6.1. EFETIVIDADE DO MÉTODO E QUALIDADE DOS RESULTADOS 

 

 Antes de propor o método para realização dessa pesquisa, foram determinados 

alguns pressupostos com base na revisão sistemática da literatura e na expertise do 

pesquisador no tema. Os pressupostos determinados se encontram abaixo: 

 

• A investigação em profundidade precede a abdução. 

• Buscar pelo estado da arte dos campos relacionados à pesquisa através da 

revisão sistemática da literatura. 

• Observar todos os pontos de contato do usuário com o serviço em questão. 

• Entrevistar todos os envolvidos no serviço em questão 

• Compreender as demandas físicas, emocionais e cognitivas dos usuários. 

• Realizar momentos de prototipagem e cocriação em campo com os 

colaboradores 

 

O primeiro passo foi a realização da revisão sistemática da literatura utilizando 

combinações entre os termos “design thinking”, “humanização”, “perioperatório”, 

“humanization” e “perioperative”. Não foram encontradas aplicações do design thinking 

para humanização do fluxo perioperatório, no entanto foram localizados casos nos quais 

o design thinking é utilizado com sucesso na área da saúde humana. Uma síntese com 

diversos casos foi apresentada na subseção 2.24, que, além de ter servido como base 

teórica para a proposta de método, na próxima subseção será utilizada como referência 

para a comparação com os resultados dessa pesquisa. 

 Ao entrevistar todas as categorias de profissionais envolvidos no fluxo 

perioperatório – médicos cirurgiões, médicos anestesistas, enfermeiros e técnicos de 

enfermagem – o pesquisador obteve uma compreensão holística do fenômeno. Como 
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exemplo, durante a etapa de prototipagem uma cirurgia bariátrica foi cancelada. Ao 

questionar os técnicos de enfermagem e enfermeiros sobre o acontecimento, os mesmos 

consideraram desnecessário o cancelamento por parte do cirurgião, visto que, apesar de 

um técnico de enfermagem da equipe cirúrgica ter faltado, o procedimento era 

relativamente simples. O médico anestesista considerou a decisão do cirurgião adequada, 

e o cirurgião, quando questionado, fez questão de levar o pesquisador à sala cirúrgica na 

qual o procedimento estava agendado. Mesmo interrompendo um outro procedimento que 

estava ocorrendo, o cirurgião demonstrou que o tomógrafo estava emperrado, e que a 

mesa de apoio dos instrumentos estava bamba, logo seria irresponsabilidade realizar tal 

procedimento sem o instrumentador, visto que as condições gerais já não eram adequadas. 

A função do pesquisador não foi julgar a opinião mais correta, mas sim captar as 

percepções de todos os participantes sobre o status quo, de modo a criar um retrato 

holístico do fenômeno. 

 Durante as entrevistas com ex-pacientes o Pesquisador captou diversos pontos de 

vista acerca da experiência perioperatória eletiva. Observou-se que elementos  

considerados simples – como ter de permanecer com uma agulha no braço para 

administração do soro – são fatores altamente estressores. A qualidade das informações 

fornecidas para os pacientes é essencial não só para que os mesmos tenham pleno 

conhecimento sobre seu quadro clínico e possibilidades de tratamento, mas também para 

a criação de confiança na relação médico-paciente, o que minimiza o estresse e ansiedade 

no período pré-operatório, transoperatório e pós-operatório.  

 Ao realizar a pesquisa em um hospital público e um privado simultaneamente, o 

pesquisador conseguiu captar realidades distintas em função de um mesmo fenômeno – 

procedimento cirúrgico eletivo. Como indicado por Brown (2009), ao visualizar opiniões 

extremas acerca do objeto estudado, compreende-se o fenômeno em profundidade, e 

insights irão emergir tanto dá análise do mais adequado, quanto do mais conturbado. Por 

exemplo, se a pesquisa tivesse sido realizada apenas no Hospital B, o pesquisador não 

teria percebido os grandes gargalos de acesso do Hospital A, que apesar de estar 

localizado próximo há uma estação do BRT, não possui estacionamento nem uma área 

destinada a paradas rápidas para o desembarque de pacientes, o que gera transtornos tanto 

para a chegada quanto para a saída do hospital. Se a pesquisa tivesse sido realizada apenas 

no Hospital A, o pesquisador não teria notado diversos problemas do Hospital B, como a 



 

 

112 

falta de acompanhamento de anestesista na SRPA, o gargalo que um “hospital vertical” 

pode sofrer pela falta de elevadores nos horários de pico, dentre outros. 

 Apenas após a realização da revisão sistemática da literatura, 50 horas de 

observação padronizada e visitas a dois hospitais, o pesquisador elaborou o primeiro 

protótipo para teste em campo, que sintetizou o fluxo perioperatório e as principais 

demandas do paciente eletivo. A investigação em profundidade precedeu a abdução. 

 Como apresentado no discurso de Peirce (1877, 1878), a lógica abdutiva está 

ligada a tangibilização de conceitos na realidade, através do qual ocorrem a aprendizagem 

e aprimoramento dos novos inventos, em função da experimentação e interação com o 

mundo social. Novos conceitos são desenvolvidos em parceria com os atores sociais, de 

forma que ao término do processo o resultado não represente a opinião de um indivíduo, 

mas sim a conclusão de um processo interativo e colaborativo. 

Através da prototipagem em campo o pesquisador desenvolveu sua percepção 

acerca das necessidades dos pacientes no período perioperatório. Como os protótipos 

foram refinados após cada dia de prototipagem e testados com todos os entrevistados, ao 

término desse ciclo o conceito já havia sido desenvolvido e validado por 20 profissionais 

da área da saúde, além de ter sofrido diversas alterações em termos de forma e conteúdo. 

Após todas as atividades de prototipagem foi construída a sétima e última síntese visual, 

que concluiu o objetivo específico 3 dessa dissertação. 

A especialização na área da medicina gera a verticalização do conhecimento. 

Enquanto os resultados das entrevistas individuais refletiram a expertise dos participantes 

em seu campo de atuação, as sessões de cocriação possibilitaram a interação dos mesmos, 

que de forma colaborativa e holística – dado a complementaridade do conhecimento - 

idealizaram formas de proporcionar a humanização ao longo do perioperatório do 

paciente eletivo. Cabe ressaltar que o protótipo utilizado como norte tomou como 

referência a revisão da literatura, observação padronizada e visitas de campo, sendo o 

conhecimento e opiniões obtidas com os profissionais da área da saúde um valioso 

acréscimo a essa pesquisa, mas não representam sua totalidade. 

 Os objetivos traçados para a aplicação do método foram alcançar resultados que: 

 Empoderassem os usuários -  fornecendo informações e alternativas para os 

usuários, os mesmos podem alinhar os serviços as suas necessidades específicas. 
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 As soluções devem efetivamente contribuir com melhorias nos níveis físicos, 

emocionais e cognitivos dos usuários. 

 

 Os resultados não representam um fim em si mesmo, logo devem apresentar 

alternativas capazes de se autodesenvolver após o término da pesquisa, 

considerando a colaboração entre distintos membros da sociedade. 

 

Com relação ao empoderamento dos usuários, no período pré-operatório as 

diretrizes buscaram garantir que os pacientes recebessem todas as informações possíveis 

sobre seu diagnóstico, possibilidades de tratamento e consequências do procedimento 

operatório, garantindo que, além do direito de escolha, pudessem se adequar e tomar 

ações preventivas em função de seu quadro clínico. No período pós-operatório as 

diretrizes garantiram que o paciente recebesse informações sobre autocuidado e saúde 

preventiva, tornando-se apto a continuar o tratamento em sua residência.  

Com relação à contribuição nos níveis físicos, emocionais e cognitivos, os 

resultados representaram as necessidades dos pacientes em cada uma das 16 etapas do 

perioperatório, em função dos 3 níveis de necessidades supracitados. Além das 

necessidades dos usuários, foram pontuadas algumas demandas dos núcleos familiares ao 

longo do processo, visto que seu bem-estar influencia diretamente na percepção do 

paciente acerca da experiência em questão. 

Com relação aos resultados não representarem um fim em si mesmo, as diretrizes 

propostas buscaram garantir que o ciclo perioperatório não seja apenas um momento de 

tratamento, mas sim de aprendizado e transição para uma relação preventiva com a saúde. 

Tais mudanças irão impactar na qualidade de vida dos ex-pacientes, e, consequentemente, 

reduzir a demanda sobre o sistema de saúde. 

 A proposição de um portal virtual que sirva como plataforma de ensino e interface 

para cocriação do sistema busca mudar os atuais paradigmas da área da saúde. A 

sociedade terá um espaço para interferir e criar de forma colaborativa os serviços de 

saúde, mudando da atual proposta “fordista” para a “cocriação da rede de saúde”. 

 Sob o escopo direto da aplicação do método de pesquisa – humanização no 

perioperatório através do Design Thinking - constam quatro objetivos específicos. 
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Buscando garantir a qualidade e profundidade das informações apresentadas nessa 

pesquisa, foram utilizadas as seguintes fontes de informação para se alcançar cada 

objetivo: 

 

Tabela 14: Fontes de informação utilizadas para atingir objetivos específicos 

Objetivos específicos Fontes de informação 

O2: Compreensão das necessidades dos 

pacientes no fluxo perioperatório \ 

O3: Construção de interface visual que 

sintetize todas as etapas do perioperatório 

do paciente eletivo e suas principais 

necessidades 

. Revisão da literatura 

. Observação padronizada 

. Entrevistas com ex-pacientes 

. Visitas em campo 

. Prototipagem Etapa 4 

. Prototipagem Etapa 5 

O4:  Construção de diretrizes básicas 

para a humanização no fluxo 

perioperatório do paciente eletivo 

. Revisão da literatura 

. Inferências OE 2\ OE 3 

. Entrevistas com ex-pacientes 

. Cocriação Etapa 4 

. Cocriação Etapa 5 

O5: Proposição do fluxo perioperatório 

humanizado 

. Revisão da literatura 

. Entrevistas com ex-pacientes 

. Inferências OE2 \ OE3 

. Inferências OE4 

. Cocriação Etapa 4 

. Cocriação Etapa 5 

 

Ao triangular diversas fontes de informação, o pesquisador alcança resultados 

mais alinhados com a realidade, dotados de maior confiabilidade e profundidade (YIN, 

2010). O Pesquisador utilizou seis fontes de informação distintas para atingir os objetivos 

específicos 2, 3 e 5, e cinco fontes de informação para atingir o objetivo 4, garantindo a 

qualidade das propostas realizadas. 

Considera-se então que o método utilizado atingiu todos os objetivos previstos. 

Os resultados buscam garantir que o paciente receba um atendimento humanizado, 
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seguro, no qual tenha sua individualidade respeitada, direito de escolha perante as 

diversas possibilidades de tratamento, informações sobre todos os aspectos necessários e 

seja reintegrado na sociedade com uma nova postura perante sua gestão pessoal da saúde, 

a saúde preventiva. 

 

 

6.2. OS RESULTADOS DA PESQUISA E O ESTADO DA ARTE 

 

 

 Como demonstrado por Mozota (2011); Franzato (2010), o campo do Design 

transitou entre os defensores da forma, da função, da adequação da forma a função, até 

sua integração e adesão ao conceito de “experiência”, ou seja, o contexto no qual ocorre 

a interação do usuário com o produto ou serviço em questão. 

 Nessa dissertação são abordados temas ligados a forma - como ambiência, 

sinalização, dentre outros, função – protocolos de comunicação, ligação prévia do 

hospital, dentre outros, e experiência – considerando todos os momentos de interação com 

os usuários e o modo pelo qual elas devem ocorrer.  

 O Design Thinking toma como base os preceitos da lógica abdutiva, que permeia 

a indução e dedução, desbravando o mistério de ‘como poderia ser?’ (MARTIN, 2009). 

Peirce (1878) apresenta a lógica abdutiva como um exercício constante de tangibilização 

e experimentação de conceitos no mundo social, através do qual ocorrem a aprendizagem 

e melhoria do invento. 

 Nessa pesquisa a prototipagem ocorreu com o intuito de validar e refinar as 

compreensões sobre as etapas do fluxo perioperatório, assim como das respectivas 

necessidades dos pacientes. A prototipagem ocorreu com os 20 profissionais 

entrevistados nessa pesquisa, sendo que, ao final dessa atividade, os colaboradores não 

tinham mais informações para acrescentar, tendo então alcançado o consenso dos 

profissionais e a saturação do conhecimento relacionado.  

 Mullaney et.al (2012) descrevem a aplicação do Design Thinking em um hospital 

sueco. Após o ciclo de projeto, concluiu-se que o problema era o excesso de tecnologia, 
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que além de “assustar” os pacientes, impossibilitava a personalização do serviço. Por 

outro lado, Brown (2009) descreve a criação do hospital Aravind na Índia. Em um 

contexto completamente diferente, com recursos financeiros limitados e grande parte da 

população vivendo na miséria, conseguiu-se chegar há um modelo capaz de fornecer o 

cuidado até as comunidades mais isoladas e carentes. Através da empatia, experimentação 

e prototipagem, alinhou-se a proposta de serviço do Aravind as demandas reais da 

população. Ou seja, não é uma questão de investimento ostensivo em tecnologia, mas sim 

da compreensão das reais necessidades dos seres humanos. 

Como descrito em Design Council (2011, 2013, 2015); Stickdorn e Schneider 

(2011); Brown (2009), o primeiro passo de um projeto que utiliza o Design Thinking 

como metodologia é o desenvolvimento de empatia com os colaboradores, 

compreendendo o contexto da pesquisa e os principais anseios dos envolvidos. Belluci & 

Martins (2012) acrescentam que devem-se realizar entrevistas, momentos de observação 

e visitas de campo para se compreender a experiência vivida pelos usuários. Beaumont 

(2011) pontua que as necessidades dos usuários podem ser compreendidas em diferentes 

níveis, sendo eles: físico, emocional e cognitivo. 

 Na pesquisa descrita nessa dissertação, primeiramente foi realizada a revisão 

sistemática da literatura, captando inspirações de projetos ao redor do mundo. Após essa 

etapa foram realizadas 50 horas de observação padronizada, 2 visitas de campo, 

entrevistas com 20 profissionais e entrevistas com 20 ex-pacientes. Através desse 

processo o pesquisador compreendeu em profundidade o fenômeno, além de desenvolver 

empatia com os colaboradores, e, após realizar momentos de prototipagem em todas as 

entrevistas e 8 sessões de cocriação, estruturou-se uma síntese com as necessidades dos 

pacientes nos níveis físico, emocional e cognitivo, ao longo das 16 etapas do 

perioperatório.   

A qualidade do Design está diretamente ligada a capacidade do pesquisador em 

desenvolver empatia com os colaboradores envolvidos, se tornando apto a compreender 

e questionar o cenário em questão (MOOTEE, 2013). 

 Durante o início dos momentos de observação padronizada nos centros cirúrgicos, 

o pesquisador foi visto como um estranho, e os profissionais estavam desconfortáveis 

com sua presença em seu ambiente de trabalho. Conforme a pesquisa foi acontecendo, os 

profissionais passaram a usar o pesquisador como uma “válvula de escape”, fazendo 
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questão de mostrar todos os problemas que ali se passavam. Foram demonstrados o estado 

precário dos equipamentos, relatados problemas de comportamento da equipe, de 

remuneração, de comportamento dos pacientes, do sistema e de outros diversos assuntos 

relacionados. Ao adquirir tal “intimidade”, o pesquisador efetivamente pode compreender 

o contexto em questão, e se tornou referência como veículo de mudança do sistema. 

 Na pesquisa realizada por Beaumont (2011), o resultado foi a criação de um portal 

virtual para comunicação com uma rede global de pacientes, ex-pacientes, pesquisadores, 

dentre outros envolvidos no combate ao câncer de mama. Na pesquisa descrita em Design 

Council (2013), o objetivo principal era amenizar a violência nos Departamentos de 

Emergência ligados ao NHS. Para tal, as propostas resultantes da pesquisa buscaram 

trabalhar em eixos ligados a informação dos pacientes sobre a fila, informações visuais 

sobre o processo e instalações e treinamentos com a equipe para lidar com situações 

adversas. 

 Nessa pesquisa, como demonstrado nas sessões anteriores, os resultados buscaram 

garantir a qualidade e segurança do paciente, o fornecimento de todas as informações 

necessárias, a ambiência para que tenha conforto e privacidade, o treinamento da equipe 

para adesão de protocolos mínimos de comunicação, a criação de um portal virtual para 

ensino e cocriação, além de outras propostas que buscam valorizar e suprir as 

necessidades dos pacientes no perioperatório. 

 

 

6.3. O DESIGN THINKING E OS SERVIÇOS DE SAÚDE 

 

 Como foi observado no caso da Mayo Clinic e Garfield Innovation Center, o 

Design Thinking foi utilizado primeiramente para compreender o potencial da Instituição 

em termos de recursos internos, clientes, posicionamento de mercado e proposta de valor. 

Após o desenvolvimento de algumas intervenções no Hospital, foi criado um laboratório 

anexo ao mesmo, cuja missão é inovar sistematicamente na interação entre os pacientes 

e a Mayo Clinic, utilizando o Design Thinking como metodologia norteadora. 

Nos casos descritos na revisão da literatura demonstrou-se o potencial de utilização 

do Design Thinking para o planejamento e replanejamento sistemático de serviços de 
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saúde, buscando suprir e transpor as expectativas dos seres humanos.  A gestão das 

organizações de saúde, como demonstrado pela Mayo Clinic, pode se beneficiar da 

metodologia do Design Thinking através da investigação, adequação e inovação 

constantes em seus serviços, propiciando uma proposição de valor diferenciada e 

alavancando a vantagem competitiva.  

Como foi apresentado no capítulo 2 – revisão da literatura – e exposto ao longo dessa 

pesquisa, o Design Thinking como metodologia se “adapta” em termos de ferramentas e 

métodos ao contexto em questão, buscando o teste e aprimoramento dos conceitos com o 

universo social, assim como proposto pela lógica abdutiva de Charles Sanders Peirce. 

Através dessa perspectiva “aberta” e interativa o Design Thinking se apresenta como uma 

forma ideal para transpor os atuais problemas complexos da área da Saúde, pois, além de 

considerar como premissa as contribuições transversais de diversas áreas do 

conhecimento para a análise do cenário e proposição de soluções, a interação com os 

colabores alinha os resultados as suas reais demandas e expectativas. 
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7. CONCLUSÃO E SUGESTÕES DE NOVAS PESQUISAS 

 

O primeiro objetivo específico traçado passa essa dissertação foi: “Desenvolver e 

aplicar metódo para integração do Design Thinking ao projeto e gestão de serviços de 

saúde, particularmente o fluxo perioperatório do paciente eletivo”. Utilizando a revisão 

da literatura – apresentada no capítulo 2 - e a experiência do pesquisador no tema como 

referências, foi proposto no capítulo 3 o método para a realização dessa pesquisa. No 

capítulo 4 foram apresentados os resultados da pesquisa de campo e a síntese das 

necessidades dos pacientes no perioperatório, e no capítulo 5 as proposições realizadas – 

diretrizes para humanização no fluxo perioperatório e seu desdobramento no fluxo 

perioperatório. O conjunto de informações supracitado sintetiza a construção e aplicação 

do método, representando a conclusão do primeiro objetivo específico dessa pesquisa.  

O segundo objetivo específico traçado para essa dissertação foi: “Compreensão 

das necessidades dos pacientes no fluxo perioperatório”. Na sessão 4.2 foi apresentado o 

processo realizado pelo pesquisador para mapear as necessidades nos níveis físico, 

emocional e cognitivo dos usuários, nas etapas pré-operatória, transoperatória e pós-

operatória. Após apresentar os resultados em tabelas, foi construída uma imagem que 

sintetiza os três níveis de necessidades do paciente em função das 16 etapas do 

perioperatório, completando o terceiro objetivo específico traçado para essa dissertação: 

“Construção de interface visual que sintetize todas as etapas do perioperatório do paciente 

eletivo suas principais necessidades”. 

O quarto objetivo específico traçado para essa dissertação foi: “Construção de 

diretrizes básicas para a humanização no fluxo perioperatório do paciente eletivo”. Na 

sessão 5.1 foram apresentadas as 26 diretrizes propostas para humanização no fluxo 

perioperatório do paciente eletivo, além de 2 diretrizes adicionais para a humanização 

pela ótica dos familiares/acompanhantes. 

O quinto objetivo específico traçado para essa dissertação foi: “Proposição do 

fluxo perioperatório humanizado”. Na sessão 5.2 é apresentado o fluxo “humanizado”, 

representando a síntese das propostas da pesquisa sob a ótica de um exercício de caráter 

narrativo. 
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O sexto objetivo específico traçado para essa dissertação foi: “Discussão sobre a 

efetividade da aplicação do Design Thinking na humanização na área da saúde humana”. 

No capítulo 6 é apresentada uma discussão acerca da efetividade da aplicação do método 

de pesquisa para a humanização do fluxo perioperatório, e a comparação com outros 

resultados mapeados na literatura – apresentada na subseção 2.24, completando assim o 

sexto – e último - objetivo específico dessa dissertação. 

Tendo em vista os parágrafos anteriores, considera-se que a pesquisa atingiu todos 

os objetivos específicos previamente determinados. 

No que concerne o aproveitamento dos resultados em outros contextos 

semelhantes, o pesquisador tomou diversas decisões que corroboraram com sua potencial 

generalização, sendo eles: 

 Visitas de campo e observação padronizada – hospital público com 

diversos problemas estruturais e hospital privado alinhado com estado da 

arte. Através de visões antagônicas realizou-se um retrato integrado em 

função das necessidades dos pacientes em ambos os contextos 

 Entrevistas – Etapa 4: Profissionais que realizam plantão em 2 ou mais 

hospitais, formados há pelo menos 5 anos, buscando um retrato sobre o 

sistema em si, e não sobre o hospital no qual ocorreu a entrevista; Etapa 5: 

Profissionais no mercado há pelo menos 15 anos após especialização, 

detentores de grande experiência na área 

 Entrevistas com ex-pacientes que realizaram distintos procedimentos 

cirúrgicos, o que possibilitou a compreensão das necessidades em diversos 

“contextos” perioperatório eletivos 

 Retrato técnico da literatura relacionada – foram descritos diversos casos 

sobre a aplicação do design thinking na área da saúde, com base na 

literatura nacional e internacional, objetivando a comparação com os 

resultados desta pesquisa, enquadrando-a de acordo com o estado da arte 

 

Como demonstrado no capítulo 6, o método de trabalho foi considerado eficaz, 

pois além de cumprir com todos os objetivos propostos para o resultado do método - 

Empoderamento dos usuários; As soluções devem efetivamente contribuir com melhorias 
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nos níveis físicos, emocionais e cognitivos dos usuários; Os resultados não representam 

um fim em si mesmo - as estratégias utilizadas para a potencial generalização da pesquisa 

contribuíram para a obtenção de um retrato holístico acerca do fenômeno perioperatório 

eletivo.  

As diretrizes propostas tomaram como referência a experiência dos entrevistados, 

logo, assim como representam um pacote completo de inovações para alguns, podem 

refletir uma realidade não tão distante para outros. As 28 diretrizes podem ser 

implementadas como um todo, ou não, no sentido que a adesão há qualquer um desses 

aspectos representa um passo para a humanização do tratamento. 

A qualidade dos resultados é uma consequência direta do método proposto para 

esse trabalho. Como demonstrado ao longo dessa dissertação, foram utilizadas entre 5 e 

6 fontes de informação para a resolução de cada objetivo específico. Através da 

prototipagem o pesquisador testou, alinhou e refinou os resultados com o “mundo real”, 

e a cocriação com diversos colaboradores transpôs as barreiras do conhecimento 

especializado da medicina, alcançando resultados que contemplam um retrato holístico 

do sistema. Os resultados foram comparados com o estado da arte, comprovando seu valor 

e qualidade. 

O Design Thinking é uma metodologia focada na descoberta e geração de inventos 

que supram – e transponham - necessidades implícitas e explícitas dos seres humanos. 

Por esse motivo seu potencial de aplicação em projetos que busquem a “humanização” se 

torna evidente, visto a especialidade do campo – pautada pela sinergia e 

interdisciplinaridade com as ciências sociais – em captar de maneira holística tanto o 

fenômeno em questão, quando as demandas dos seres humanos envolvidos. 

Apesar da importância da humanização para as distintas etapas do fluxo 

perioperatório, sua aplicação continua parcialmente negligenciada. Enquanto nos 

hospitais públicos as ações relacionadas à humanização no fluxo cirúrgico são escassas - 

principalmente por falta de recursos, nos hospitais privados algumas poucas iniciativas 

começaram a ser realizadas. No contexto internacional observa-se que conceitos de 

humanização estão presentes nos centros de referência - como o Mayo Clinic, por 

exemplo, e são aplicados com o intuito de gerar diferenciação no mercado, oferecendo 

serviços de qualidade superior e, consequentemente, propiciando a vantagem 

competitiva. 
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Sob a ótica da saúde pública a humanização dos serviços de saúde representa uma 

demanda social por dignidade em todas as interações do usuário com o sistema de saúde. 

Um usuário que atualmente mal consegue acessar o sistema e, quando o faz, vive uma 

experiência repleta de desconforto, ansiedade, falta de respeito e ausência de informação. 

Sob a ótica da saúde privada a humanização dos serviços de saúde representa o 

fornecimento de um serviço de qualidade superior, que supre necessidades explícitas e 

implícitas de seus usuários, agregando valor aos negócios e alavancando a vantagem 

competitiva. No contexto atual supracitado se faz necessário a readequação dos serviços 

de saúde em função do que realmente faz sentido para os seres humanos. 

A pesquisa em questão foi desenvolvida buscando a humanização pela ótica da 

experiência perioperatória do paciente eletivo. Com relação à rota perioperatória eletiva, 

pesquisas futuras podem abordar a humanização nas seguintes esferas: 

 

 Sob a ótica dos profissionais de saúde – melhorando suas condições de 

trabalho 

 Sob a ótica do sistema de saúde – melhorando o acesso ao sistema e as 

condições de utilização do mesmo 

 Sob a ótica de mecanismo de gestão – melhorando a gestão do sistema; 

articulando maneiras de implementar os conceitos de humanização 

 

Além das ações supracitadas, recomenda-se a realização de pesquisas que 

abordem a humanização na área da saúde em diversas outras “especialidades”, como 

exemplo: 

 Humanização no fluxo cirúrgico emergencial 

 Humanização na rede de trauma 

 Humanização na rede básica de atenção 

Em termos amplos, sugere-se a realização de pesquisas interdisciplinares que 

abordem a integração teórica e prática da “humanização” com diversas áreas do saber, 

como exemplo: 
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 Design – Estudando novas propostas de serviços, arranjos organizacionais, 

comunicação visual, usabilidade, dentre outros 

 Psicologia – Estudando as contribuições da linha Humanista, Cognitivo-

comportamental, dentre outros 

 Engenharia de Produção – Estudando a otimização de processos, do 

sistema, estrutura organizacional, dentre outros 

 Filosofia – Estudando a contribuição de linhas de pensamento, como o 

Pragmatismo de Pierce, o Existencialismo de Sartre, dentre outros 

 Sociologia – Estudando movimentos sociais, suas demandas atuais e 

perspectivas futuras, dentre outros 

 Antropologia – Estudando aspectos da cultura organizacional dos 

hospitais e outras instituições fornecedoras de cuidado, corroborando com 

a gestão da mudança para um modelo humanizado de assistência, dentre 

outros 

 

Assim como o Design Thinking, a “humanização” se beneficia e se fortalece com 

a interdisciplinaridade e, consequentemente, com os diversos pontos de vista e métodos 

oriundos das distintas áreas da Ciência que, quando harmonizados, tem o potencial de 

suprir as necessidades humanas e propiciar vantagens mercadológicas para os negócios.  
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