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RESUMO
Para oferecer serviço de saúde de qualidade com menos gastos possível, utilizando
e valorizando os recursos materiais e o potencial humano existentes nas instituições,
acredita-se ser necessária a utilização de um modelo teórico e metodológico que
possa respaldar e subsidiar o processo de implementação de gestão de cuidado em
saúde com a pele. Dessa forma, o objetivo geral da pesquisa foi: reestruturar a
comissão de cuidados com a pele em uma instituição oncológica sob a perspectiva
do referencial teórico e metodológico do lean. Metodologia: Trata-se de pesquisa
descritiva, de abordagem qualitativa participativa que documentou e descreveu
sistematicamente o caminhar metodológico para a reestruturação de uma comissão
de cuidados com a pele, no Instituto Nacional de Câncer I, no Estado do Rio de
Janeiro. Sob a perspectiva operacional, o estudo foi desenvolvido em quatro etapas:
composição da equipe e capacitação dos colaboradores que compuseram a equipe;
mapeamento dos processos desenvolvidos pela comissão de cuidados com a pele e
identificação dos problemas relacionados à comissão de cuidados com a pele,
ancorados na metodologia lean, no período de janeiro de 2019 a março de 2020. Os
participantes do estudo foram os enfermeiros da comissão de cuidados com a pele
do INCA. O projeto de pesquisa foi aprovado pelo CEP CAAE com o nº
08783919.9.0000.5243 e os participantes assinaram o termo de consentimento livre
e esclarecido. Resultados: Apresentam-se as ferramentas utilizadas para aplicação
da metodologia lean na reestruturação da comissão de cuidados com a pele, que
foram: gemba, mapeamento de processo, 5S, gestão visual e a padronização do
trabalho; a composição da equipe e posterior capacitação de seus membros sobre
essa metodologia; elaboração do macroprocesso do fluxo de entrada do paciente na
instituição por todos os setores; identificação e priorização dos problemas
relacionados aos processos de cuidado com a pele do paciente oncológico e o
mapeamento do estado atual e futuro, individualmente, de cada porta de entrada do
paciente na instituição. Discussão: Este estudo proporcionou a elaboração do
macroprocesso que permitiu evidenciar e priorizar os problemas relacionados aos
processos de cuidado com a pele dos pacientes oncológicos, possibilitando a
aplicação das ferramentas lean na reestruturação da comissão de cuidados com a
pele. Considerações finais: Com a aplicação da metodologia lean foi possível
planejar a reestruturação da comissão de cuidados com a pele a partir da
composição da nova equipe e de estratégias de gestão para identificação dos
problemas, execução de ações pertinentes com as ferramentas adequadas e
selecionadas junto aos enfermeiros da comissão. Foi possível também melhorar a
comunicação entre a equipe de saúde e os pacientes, além de incentivar e motivar a
participação efetiva da equipe na elaboração e gestão do cuidado.
Descritores: Pesquisa em administração de enfermagem; Administração dos
cuidados ao paciente; Gestão da qualidade em saúde; Administração de serviços de
saúde; Enfermagem oncológica.

ABSTRACT
In order to offer quality health care at the lowest possible cost, using and valuing the
material resources and human potential existing in the institutions, it is believed that it
is necessary to use a theoretical and methodological model that can support and
subsidize the management implementation process. of health care with the skin. In
this way, the general objective of the research was: to restructure the skin care
commission in an oncology institution from the perspective of the theoretical and
methodological framework of lean. Methodology: This is a descriptive research, with
a participative qualitative approach that documented and systematically described
the methodological path for the restructuring of a skin care commission, at the
National Cancer Institute I, in the State of Rio de Janeiro, from an operational
perspective, the study was developed in four stages: composition of the team and
training of the collaborators who made up the team; mapping of the processes
developed by the skin care committee and identification of problems related to the
skin care committee, anchored in the lean methodology, from January 2019 to March
2020. The study participants were nurses from the skin care committee skin care at
INCA. The research project was approved by CEP CAAE under number
08783919.9.0000.5243 and the participants signed an informed consent form.
Results: The tools used to apply the lean methodology in the restructuring of the skin
care commission are presented, which were: gemba, process mapping, 5S, visual
management and work standardization; the composition of the team and subsequent
training of its members on this methodology; elaboration of the macroprocess of the
patient's flow into the institution for all sectors; identification and prioritization of
problems related to the skin care processes of the cancer patient and the mapping of
the current and future status, individually, of each patient's entrance door in the
institution. Discussion: This study provided the elaboration of the macro process
that allowed to highlight and prioritize the problems related to the skin care processes
of cancer patients, enabling the application of lean tools in the restructuring of the
skin care committee. Final considerations: With the application of the lean
methodology, it was possible to plan the restructuring of the skin care commission
based on the composition of the new team and management strategies to identify the
problems, carry out relevant actions with the appropriate tools and selected with the
nurses of the commission. . It was also possible to improve communication between
the health team and patients, in addition to encouraging and motivating the effective
participation of the team in the elaboration and management of care.
Descriptors: Nursing administration research; Administration of patient care; Health
quality management; Health services administration; Oncology nursing.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

No ano de 2000, iniciei minha carreira no Instituto Nacional de Câncer (INCA),
trabalhando como técnica de enfermagem no setor de pediatria da instituição.
Em 2003 ingressei na faculdade de enfermagem e continuei trabalhando
como técnica na instituição.
Em 2010 fui aprovada no processo seletivo para enfermeira na mesma
instituição e em seguida fui convidada a trabalhar no ambulatório de oncologia
clínica e hematologia. Por oito anos desenvolvi minhas funções laborais neste setor.
Os pacientes nesse setor, por muitas vezes apresentam comorbidades e, por
conta disso, permanecem mais tempo sentados e deitados, com altos riscos para
desenvolver lesão de pele.
Nesse período, que iniciei meu contado direto com vários pacientes com
essas lesões, e era a enfermeira responsável por cuidar das lesões no ambulatório
de oncologia clínica. À época os pacientes com lesão de pele eram tratados no setor
de origem, já que a comissão de curativos, não dispunha de profissionais
específicos e nem de protocolos para o cuidado com a pele.
Por não ter muito conhecimento na área de cuidados com a pele, busquei
aperfeiçoamento participando de cursos, palestras, seminários e congressos sobre o
tema.
Em 2015 iniciei o curso de mestrado profissional na Universidade Federal
Fluminense (UFF), tendo como título do estudo: Significados e experiências de
cuidadores/familiares de pacientes oncológicos sobre lesão por pressão: estratégias
para o cuidado em domicílio. Este estudo gerou a criação de um guia de orientação
para os cuidadores e familiares na prevenção de lesão por pressão no ambiente
domiciliar.
Em 2018, já tendo terminado o mestrado, comecei uma especialização em
enfermagem dermatológica, sempre no intuito de aprimorar mais ainda meus
conhecimentos. Neste mesmo ano, fui convidada pelo chefe de Divisão de
Enfermagem do INCA para coordenar a comissão de cuidados com a pele e, deste
então, venho coordenando a comissão, sempre buscando organizar e padronizar o
serviço para oferecer aos nossos pacientes um cuidado mais qualificado.
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No mesmo ano, dei início ao curso de doutorado, também na UFF e, depois
de algumas indefinições fui orientada pela Prof.ª Dra. Zenith Rosa Silvino a utilizar a
lean na reestruturação da comissão de cuidados com a pele.
Deste modo, após todos os percalços e incentivos dados pela minha
orientadora, bem como pelo anseio em melhorar a segurança e o cuidado na
assistência de saúde ao paciente oncológico com lesão de pele, decidi aplicar essa
metodologia na reestruturação da comissão de cuidados com a pele do INCA.
A tese está assim dividida:
✓ Introdução: apresenta a situação do câncer no Brasil e no mundo. A
compreensão sobre a gestão e gerência do cuidado, a importância da atuação do
enfermeiro e da equipe multidisciplinar nas comissões e no contexto de cuidado com a
pele do paciente oncológico, objetivos da pesquisa, situação problema, justificativa e as
contribuições do estudo;
✓ Referencial Teórico e Metodológico: apresenta a evolução histórica do
Lean e Lean healtcare e sua aplicabilidade nas instituições de saúde, bem como o
percurso metodológico para a reestruturação da Comissão de Cuidados com a Pele;
✓ Resultados e análise dos dados: apresenta os resultados obtidos nesta
pesquisa, baseados nas quatro etapas da coleta de dados e fundamentados nos
estudos encontrados na revisão da literatura;
✓Discussões: apresenta as ações implementadas na utilização do lean
enquanto referencial teórico e metodológico na reestruturação da Comissão de
Cuidados com a Pele;
✓Considerações finais: Conclusão da pesquisa, com as limitações e sugestão
para futuros estudos.
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I INTRODUÇÃO

A mais recente estimativa mundial (BRAY et al., 2018), realizada em 2018,
aponta que ocorreram no mundo 18 milhões de casos novos de câncer (17 milhões
sem contar os casos de câncer de pele não melanoma) e 9,6 milhões de óbitos (9,5
milhões excluindo os cânceres de pele não melanoma). O câncer de pulmão é o
mais incidente no mundo (2,1 milhões) seguido pelo câncer de mama (2,1 milhões),
cólon e reto (1,8 milhão) e próstata (1,3 milhão). A incidência em homens (9,5
milhões) representa 53% dos casos novos, sendo um pouco menor nas mulheres,
com (8,6 milhões) 47% de casos novos. Os tipos de cânceres mais frequentes nos
homens foram o câncer de pulmão (14,5%), próstata (13,5%), cólon e reto (10,9%),
estômago (7,2%) e fígado (6,3%). Nas mulheres, as maiores incidências foram
câncer de mama (24,2%), cólon e reto (9,5%), pulmão (8,4%) e colo do útero (6,6%)
(BRASIL, 2019).
No Brasil, a estimativa para cada ano do triênio 2020-2022 aponta que
ocorrerão 625 mil casos novos de câncer (450 mil excluindo os casos de câncer de
pele não melanoma). O câncer de pele não melanoma será o mais incidente (177
mil), seguido pelos cânceres de mama e próstata (66 mil cada), cólon e reto (41 mil),
pulmão (30 mil) e estômago (21 mil) (BRASIL, 2019).
O câncer tem aumentado ao longo dos anos em nível global. Essa doença
acomete diferentes sistemas do corpo humano. Os diversos tipos de câncer
demandam inúmeros tratamentos, dentre eles a quimioterapia (tratamento
representado pelo uso de substâncias químicas que agem destruindo não apenas as
células cancerosas, bem como as células sadias que possuírem características
semelhantes) e a radioterapia (método de aplicação de feixes de radiação ionizante,
capaz de destruir células tumorais), podendo resultar no surgimento de
comorbidades e em inúmeras hospitalizações que, por vezes, podem ser
prolongadas (BÓZOLI et al., 2014).
De acordo com Santos et al (2020b) os pacientes com câncer podem
apresentar diversos fatores facilitadores para o surgimento de lesões de pele, que
podem ser derivados da própria doença ou relacionados aos tratamentos. A
suscetibilidade para o aparecimento das mesmas vem em decorrência da
desnutrição secundária, da anorexia e caquexia oncológica, do tratamento
radioterápico ou quimioterápico, das cirurgias extensas, das estomias provenientes
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de determinadas cirurgias, da exteriorização dos tumores e da imobilidade física por
queda da performance status1, que leva o paciente a permanecer por mais tempo
sentado ou deitado (DEL BUONO; AZEVEDO; NUNES, 2017).
O cuidado com as lesões de pele não está voltado apenas para a realização
de curativos. O mesmo deve estar conectado ao cuidado integral e padronizado com
o envolvimento de profissionais com expertise no assunto, a partir da implementação
de um conjunto de ações que possa promover o gerenciamento do cuidado das
lesões cutâneas (FAVRETO, 2017).
Segundo Paes (2011), o enfermeiro reúne elementos que configuram uma
prática profissional em vários cenários, possuindo autonomia de poder decisório,
sobre informações relativas ao paciente. Este profissional é também responsável
pela organização do ambiente do cuidado. Assim, o enfermeiro desenvolve as suas
ações, a fim de zelar pelas normas e rotinas institucionais, sendo também o
responsável pela organização da assistência. Neste sentido, o mesmo é o
responsável pelo gerenciamento do cuidado prestado ao paciente e vem se
ocupando da implementação de estratégias que possam contribuir para a qualidade
das ações de cuidados em saúde, incluindo-se, portanto, quaisquer cuidados
prestados, ressaltando-se, nesse estudo, as ações gerenciais relacionadas às
lesões de pele.
Senna et al (2014) parte da compreensão que gestão e gerência são
sinônimos, ambos significam compreender o pensar, a ação e a decisão. É possível
assim, entendê-los como o método de obter resultados e fazê-los acontecer. Para
Mororó et al (2017), gestão do cuidado pode ser definida também por articulação e
integração entre as ações cuidativas e gerenciais, mediante o exercício de liderança,
de relações interativas, comunicativas e cooperativas assumidas pelo enfermeiro
para com a equipe de enfermagem, profissionais de saúde e usuários. Gerência do
cuidado envolve o gerenciamento de recursos, coordenação e articulação do
trabalho da equipe de enfermagem e de saúde (SANTOS; LIMA, 2011).
A gerência do cuidado dispensado ao paciente com lesões de pele é
primordialmente realizada por enfermeiros, mas esse cuidado deve ser dinâmico,
efetivo, holístico e é multiprofissional. Para tal, os profissionais envolvidos devem

1

Performance status é uma medida relacionada à tentativa de quantificar o bem-estar geral dos
pacientes. Pode ser utilizada para determinação da possibilidade de receber quimioterapia, da
necessidade de ajuste de doses destas medicações, entre outras finalidades. (BRASIL, 2002)
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acompanhar a evolução científica e tecnológica, com o propósito de oferecer
avaliações abrangentes ao paciente, indicação do tratamento baseado em
evidências atuais, organização e sistematização da assistência prestada no
processo de cuidado. Esse conjunto de ações se origina da padronização dos
processos para assistência do cuidado aos pacientes com lesões cutâneas,
garantindo-lhes a qualidade assistencial na prevenção e tratamento de lesões,
otimizando os resultados terapêuticos e o custo com recursos humanos e materiais
(FERREIRA, 2018).
Deste modo, é possível compreender que a gerência do cuidado de
enfermagem mobiliza ações nas relações, interações e associações entre sujeitos
como seres humanos complexos e que vivenciam a organicidade do sistema de
cuidado complexo e multiprofissional. É de suma importância que essas ações
sejam constituídas por equipes de enfermagem, integradas às equipes de saúde que
possuem competências, aptidões e gerenciamento próprio ou atrelado às atividades
profissionais dos enfermeiros no que se refere ao cuidado com a pele (SANTOS et
al., 2020b).
Assim, as ações desenvolvidas pela equipe multiprofissional para o cuidado
das lesões de pele do paciente oncológico não deve acontecer de forma isolada e
sim através de uma comissão, que reúne profissionais de áreas distintas, com o
objetivo de oferecer cuidado integral e holístico, ou seja, atendendo o paciente de
forma individualizada a partir de uma equipe multidisciplinar, utilizando-se de
protocolos de cuidados que possibilite que os profissionais envolvidos no processo,
atuem de forma padronizada (KRAUSE; ASSIS; DASNKI, 2016).
As Comissões Hospitalares trabalham em concordância com a Portaria nº
1/2010 do Ministério da Saúde e a Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº
63/2011 - ANVISA. As comissões são ferramentas que auxiliam na gestão, podendo
ser permanentes ou temporárias, considerando as diretrizes e as legislações
vigentes e pertinentes ao cenário hospitalar. O objetivo das comissões é a melhoria
dos processos de trabalho, elaborando protocolos ou implantando diretrizes e
supervisionando ações, priorizando sempre a aplicação de boas práticas.
As comissões desempenham várias funções na instituição, produzindo
indicadores para a gestão hospitalar e também contribuindo para a eficácia das
organizações, sempre em benefício dos usuários. Geralmente, são formadas por
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equipes multiprofissionais e grupos de colaboradores, conforme regulamentos e
normas específicas.
As comissões de cuidado com a pele são grupos técnicos de caráter
normativo e consultivo para desenvolver, implementar, organizar e coordenar
atividades relacionadas à assistência, educação permanente e pesquisa no que se
refere à prevenção e ao tratamento de lesões cutâneas. A qualidade das ações,
desenvolvidas por esta comissão, está relacionada com a qualidade dos processos
elaborados e implementados pelos enfermeiros inseridos neste contexto do cuidado
(KRAUSE; ASSIS; DASNKI, 2016).
Os enfermeiros têm função importante na avaliação, planejamento e
implementação de cuidados aos pacientes oncológicos com lesões de pele. Porém,
o cuidado com a mesma é tido como um processo complexo, contínuo e produtivo
que exige variadas relações e interações não somente entre os profissionais de
enfermagem, como também de toda a equipe multiprofissional, com conhecimentos,
habilidades e atitudes para a compreensão do processo de cuidar da pele em uma
ampla dimensão, a fim de favorecer o cuidado resolutivo de forma contínua, eficaz,
padronizada e segura sem desperdício de tempo, de recursos humanos e materiais
(KARADAG; CALISKAN; ISERI, 2016).
O cuidado com as lesões de pele gera um grande impacto para os pacientes,
os familiares e para as instituições de saúde. A mesmas podem se tornar
recorrentes e incapacitantes, repercutindo de forma drástica na qualidade de vida
dos pacientes e de seus familiares. As lesões de pele, por vezes, demandam de
internações recorrentes, infecções e tratamentos prolongados, podendo levar ao
óbito. Essas situações refletem na qualidade de vida dos pacientes e familiares,
além de afetar as instituições de saúde por elevar os gastos, em específico os
dispensados na realização dos curativos (MALLAH; NASSAR; KURDAHI, 2015).
O custo com a saúde no Brasil é elevado e vem crescendo em ritmo
acelerado, resultando na dificuldade para manter a sustentabilidade do sistema de
saúde, intensificada pela atual crise econômica mundial. A preocupação de
gestores, prestadores, financiadores, autoridades e usuários com esses gastos e
com a repercussão na qualidade dos serviços é progressiva (SILVA; SCHUTZ;
MACHADO, 2015).
O tratamento de lesões de pele acarreta gastos significativos ao serviço de
saúde, por exigir elevada quantidade de recursos materiais e humanos, bem como
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aumento da carga de trabalho. Auditorias realizadas em serviços de saúde públicos
mostraram que inconsistências na prática da gestão do tratamento de lesões e uso
de métodos ultrapassados contribuem para altos custos e resultados pouco efetivos
(WHITLOCK et al., 2014).
Assim, faz-se necessário que a equipe de profissionais que compõem uma
comissão de cuidados com a pele, em especial os enfermeiros, por estarem atuando
de forma direta neste cenário de cuidado, sejam responsáveis pela elaboração e
implementação de protocolos de cuidados para organização dos processos de
trabalho e, nesse contexto de cuidados com a pele se apropriarem de ferramentas e
modelos estratégicos que tenham em seu princípio maior, oferecer uma assistência
de qualidade de forma segura ao cliente, utilizando os recursos existentes na
instituição, através da eliminação ou minimização dos desperdícios, reduzindo os
custos, buscando fazer mais com menos (WHITLOCK et al., 2014).
Porém, para o alcance dessas ações de forma organizada e padronizada,
com o objetivo de reduzir os desperdícios, fazer mais com menos, utilizar-se dos
recursos humanos e materiais existentes nas instituições e oferecer uma assistência
segura, eficaz e eficiente, acredita-se ser necessária a utilização de um modelo de
gestão que ofereça um arcabouço teórico a partir da sua evolução histórica,
conceitos e princípios, bem como um suporte metodológico com etapas bem
definidas e sistematizadas se utilizando do emprego de ferramentas bem
estruturadas capazes de respaldar e subsidiar a reestruturação da comissão de
cuidados com a pele tornando os processos mais fluidos.
Acredita-se que a utilização do lean nesse cenário, seja possível de ser
adaptado e implementado com o propósito de reestruturar uma comissão
multiprofissional, bem como organizar, direcionar e subsidiar os processos de
cuidados relacionados à pele do paciente oncológico, em um hospital federal no
Estado do Rio de Janeiro, referência em prevenção e tratamento do câncer, o
Instituto Nacional de Câncer (INCA).
O termo lean tem associado a si várias definições: há autores que consideram
que se trata de um sistema de controle da produção, outros advogam que se
aproxima mais de um pensamento, de uma filosofia de gestão global e outros uma
metodologia com passos estruturados e sistematizados para a obtenção de uma
melhoria contínua na execução dos processos em instituições de saúde pública e
privada (CATALANO, 2012; GRABAN, 2016; LANDRO, 2014).
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Conforme descrito acima o termo lean pode ser definido como uma filosofia,
um pensamento, um princípio ou um método. Porém neste estudo, o lean quando
descrito como referencial teórico poderá ser utilizado os termos filosofia,
pensamento ou princípio serão empregados, enquanto referencial metodológico será
identificado como método ou metodologia, haja vista nesta pesquisa o lean será
empregado como referencial teórico e metodológico.

1.1 Objetivo Geral

Reestruturar a comissão de cuidados com a pele no INCA, utilizando o lean
como referencial teórico e metodológico.

1.2 Objetivos Específicos
 Mapear os processos desenvolvidos pela Comissão de Cuidados com a Pele;
 Identificar os problemas relacionados aos processos da Comissão de
Cuidados com a Pele;
 Aplicar a metodologia lean na reestruturação da Comissão de Cuidados com a
Pele.

Frente às possibilidades e necessidades de mudanças culturais no que se
refere ao cuidado oferecido à clientela oncológica, bem como os benefícios
oferecidos para os pacientes, os familiares e as instituições de saúde nos diversos
cenários hospitalares internacionais e de forma ainda tímida no cenário Brasileiro,
considera-se a necessidade de construção de novos modelos de gestão em
enfermagem como o lean, que nesse cenário, seja adaptado e implementado com o
propósito de reestruturar uma comissão multiprofissional, bem como organizar,
direcionar e subsidiar os processos de cuidados relacionados à pele do paciente
oncológico, em um hospital de referência em prevenção e tratamento do câncer, no
Estado do Rio de Janeiro.
Desta forma, a tese defendida é que a reestruturação da CCP através do
Lean, empregado como um referencial teórico-metodológico de gestão aplicado à
saúde compreende em etapas sistematizadas e desenvolvidas através da aplicação
de ferramentas adequadas a fim de atender ao objeto desse estudo que norteou o

25

planejamento estratégico e o desenvolvimento de ações que visam aperfeiçoar os
processos de cuidar dos pacientes oncológicos com lesão de pele a partir do
mapeamento dos processos e identificação de problemas, como proposta para
mitigar e/ou eliminar os desperdícios existentes, promover a melhoria contínua
através do gerenciamento do cuidado, de forma padronizada e segura, agregando
valor para o cliente, além do envolvimento dos profissionais.

1.3 Situação Problema

As lesões de pele constituem um problema de saúde pública com graves
consequências na qualidade de vida dos pacientes e dos familiares, no tempo da
assistência de enfermagem, na utilização de custos e nos recursos materiais e
humanos, sendo um grande desafio na prestação da assistência fornecida pelos
enfermeiros, bem como pela equipe multiprofissional (OLIVEIRA et al., 2016;
SOARES et al., 2013).
A prevenção e o tratamento de lesões de pele em especial nos pacientes
oncológicos são mais demorados e dispendiosos, sendo esse cuidado um dos
processos mais realizados na instituição, devido à suscetibilidade para o
desenvolvimento das mesmas relacionadas à patologia ou mesmo ao tratamento.
São vários os fatores que promovem o surgimento de lesões, tais como: a
exteriorização do câncer proveniente de metástase cutânea; as lesões advindas de
alguns quimioterápicos orais e comorbidades como redução da imobilidade física,
anorexia,

emagrecimento entre outras; as

provenientes do

emprego

dos

quimioterápicos sistêmicos ou até mesmo da própria patologia; as provocadas pelo
emprego da radioterapia como as radiodermatites e as lesões provenientes do ato
cirúrgico (SANTOS et al., 2020b).
O gerenciamento do cuidado fornecido ao cliente oncológico em risco de
desenvolver lesões de pele ou com as lesões já instaladas é um dos quesitos
cruciais para promover a satisfação dos pacientes e familiares e de propiciar o
sucesso de uma instituição oncológica, pois desse cuidado efetivo e de qualidade
depende o início ou a continuidade do tratamento para o câncer, pois as lesões são
fatores que impedem o paciente de realizar o tratamento oncológico.
Os cuidados com a pele do paciente oncológico são atividades realizadas
pela equipe de enfermagem que possui a responsabilidade do cuidado integral e
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contínuo desde a internação e após a alta no cuidado ambulatorial, além de fornecer
orientações para a continuidade do cuidado em domicílio (COFEN, 2018).
A comissão de cuidados com a pele do HCI, devido à escassez de recursos
humanos, por um período de tempo, manteve em sua composição um número
reduzido de profissionais, não sendo possível assim compor um time para promover
o cuidado com a pele do paciente de forma mais organizada e padronizada. De tal
forma, o cuidado tornou-se mais individualizado, centrado nas expertises dos
enfermeiros que estavam em atendimento ao paciente no período, tanto nas
unidades de internação (enfermarias) como na área ambulatorial.
Essa situação acarretava dificuldades para elaboração e implementação dos
processos sistematizados e padronizados, já que cada profissional possuía o
conhecimento particular direcionado ao cuidado com as lesões de pele, tendo em
vista que uma das exigências para ser enfermeiro na instituição é ter especialização
na área oncológica. Sendo assim, esse cuidado individualizado tornava a assistência
prestada ineficaz no sentido de não oferecer uma assistência padronizada,
provocando retrabalhos, aumento dos gastos com insumos e redução da qualidade
da assistência prestada, em uma visão da coletividade.
A promoção desses cuidados realizados na instituição hospitalar e as
orientações para o cuidado em ambiente domiciliar, ou seja, todas as formas de
atendimento ao paciente oncológico com lesão de pele ou com risco de desenvolvêla devem ser fornecidas aos pacientes e familiares pela equipe de saúde que
compõe uma comissão de cuidado com a pele, pois esses cuidados devem ser
proporcionados de forma sistematizada, integrada e padronizada, de preferência
dentro de modelos metodológicos, que tenham como princípios e finalidade, atender
às necessidades dos pacientes e familiares, além de buscar adequar a gestão de
custos, processos internos e de pessoas, oferecer qualidade e segurança na
assistência prestada, de preferência com os recursos existentes na instituição
(COSTA et al., 2014; MONTEIRO et al., 2013).
As

atividades

hospitalares

são

conhecidas

pela

sua

complexidade,

assentadas sobre uma cadeia que incorpora sequência de ações definidas para a
geração de seus produtos/serviços. Os altos custos de uma instituição hospitalar
estão vinculados à alta qualificação profissional necessária para entregar
produtos/serviços complexos com qualidade. Investimento em tecnologia pode ser
um aliado importante no aperfeiçoamento do controle e da qualidade, seja com o
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intuito de aperfeiçoar os processos ou para reduzir eventuais custos (BORONAT et
al., 2017).
Mas, o que se percebe na realidade atual das instituições públicas é uma
escassez de recursos financeiros para o investimento, não somente em novas
tecnologias, como também em recursos humanos e materiais para melhorar a
qualidade da assistência prestada em todo âmbito hospitalar.
As evidentes restrições enfrentadas pelo sistema de saúde pública têm
causado um grande impacto na saúde dos brasileiros. Para sair desse caos, faz-se
necessária

mudança

nas

estruturas

de

atendimento,

cultura

e

filosofia

organizacional nas instituições de saúde, na gestão de custo, de recursos humanos
e na assistência prestada aos clientes e familiares, visando qualidade, eficiência e
segurança, sem que se utilize mais recurso material e humano gerando mais gastos
para a instituição (VARGAS et al., 2016).
Assim, nesse cenário de instabilidade é importante focar ainda mais na
gestão equilibrada dos insumos, dos custos e dos recursos, que são cada vez mais
sofisticados, numerosos e com alta representatividade, sobretudo na avaliação
criteriosa dos riscos (DAHLGAARD; LANGSTRAND; DAHLGAARD-PARK, 2011).
Na instituição de saúde, a maior parte das atividades está relacionada à
geração de informação e logística, o que torna mais complicada a identificação dos
desperdícios envolvidos. O acúmulo de desperdícios é frequente, como em qualquer
organização: uma enorme fila de espera para atendimentos e realização de
procedimentos, inúmeros retrabalhos, movimentações e transportes, exames e
procedimentos desnecessários, medicamentos e materiais em excesso, ao mesmo
tempo em que há falta de equipamentos, colaboradores estressados e/ou ociosos,
entre outros fatores evitáveis. Sendo assim, não há como fazer um trabalho de
qualidade sem empregar as ferramentas certas (LINDHOLM et al., 2018; WEIGEL,
2016; REZK; MILLER, 2016).
Posto isto, uma organização de saúde que pretenda oferecer uma assistência
à saúde com qualidade, usando os recursos humanos e materiais disponíveis na
instituição, precisa utilizar-se de uma metodologia que ofereça esses recursos sem
aumentar os gastos. Além de procurar investigar qual a sua situação atual, para
onde pretende ir e o que almeja alcançar, estando focada nas suas necessidades e
objetivos, bem como identificar as necessidades e os interesses dos clientes
internos e externos (JOINT COMMISSION RESOURCES, 2013).
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1.4 Justificativa

O paciente com câncer vive em constante desequilíbrio entre os
procedimentos terapêuticos e as terapias medicamentosas, além de ficar exposto às
mais variadas situações decorrentes do tratamento, que comprometem sua pele,
ocasionando o desenvolvimento de lesões. Entre elas, podemos citar as lesões por
pressão, lacerações de pele, cirurgias, radioterapias, quimioterapias, que provocam
alterações tegumentares e processos inflamatórios. Esses fatores interferem na
cicatrização das lesões, causando desconforto e provocando dor (DEL BUONO;
AZEVEDO; NUNES, 2017).
A manutenção da integridade da pele tem por base o conhecimento e a
aplicação de medidas de cuidado relativamente simples. A maioria das
recomendações para avaliação da pele e as medidas preventivas podem ser
utilizadas de maneira universal e tem validade para quaisquer lesões da pele.
Neste cenário, o enfermeiro atua como um gerente do cuidado ao zelar pelas
normas e rotinas institucionais, além de ser o responsável pelo planejamento e
organização da assistência. Assim, ele é o responsável pelo gerenciamento do
cuidado prestado ao paciente e vem se ocupando de elaboração e de estratégias
para contribuir na qualidade das ações de cuidados em saúde, de forma
padronizada e sistematizada, através de comissões (SOARES; LIMA; HECK, 2014;
COFEN, 2018).
No cuidado estruturado e padronizado que deve ser oferecido pelos
enfermeiros aos pacientes é importante destacar que a comissão de cuidados com a
pele do HCI, a época em que a pesquisadora foi convidada a coordenar a mesma,
encontrava-se desestruturada, por não haver uma equipe composta para elaborar e
implementar os processos de cuidado com a pele do paciente da instituição, devido
a redução de recursos humanos. Ficando a responsabilidade deste cuidado aos
enfermeiros de cada setor, comprometendo assim, o oferecimento da assistência
prestada.
Atualmente, as organizações da área da saúde estão sendo desafiadas a
melhorar a qualidade de atendimento e aprimorar a satisfação dos pacientes e da
equipe de saúde, bem como equilibrar os orçamentos. De acordo com Hadfield et al
(2016), a implementação do lean nos serviços de saúde, permite tornar o trabalho
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mais seguro e valioso, alocando quaisquer que sejam os recursos, onde forem mais
necessários, com menos desperdícios sem aumentar os custos.
Nesse sentido, ressalta-se que autores como Lisiecka-Biełanowicz et al
(2018), Sanches et al (2018) e Kanamori et al (2016) garantem em seus estudos que
a utilização do lean não se limita apenas às questões econômicas, pois esta pode
auxiliar os serviços de saúde a otimizar mais e melhor o tempo e esforço no cuidado
direto ao paciente, sem custos extras para a organização e reduzindo despesas,
mas centrando-se, primordialmente, na satisfação dos pacientes e familiares.
Assim, foi realizada uma busca na literatura, em várias bases de dados, sobre
a aplicabilidade da metodologia lean na saúde, durante a construção desta tese e
foram encontrados apenas quatro estudos realizados na área de saúde em nosso
país: o primeiro trazia como objetivo analisar o preparo e a administração de
medicação no contexto hospitalar (COSTA et al., 2018); o segundo pretendia
organizar o fluxo de paciente em um setor de transplante de fígado (LOT et al.,
2018); o terceiro descrevia a experiência da implantação da metodologia lean, em
um laboratório de patologia clínica (QUETZ et al., 2015) e o quarto organizava o
serviço de uma lavanderia (CUNHA; CAMPOS; RIFARACHI, 2011).
Desta forma, destaca-se também o fato de não ter sido encontrado nenhum
estudo referente a utilização do lean no contexto de cuidados com a pele o que
aponta uma lacuna do conhecimento relacionada às produções científicas realizadas
no Brasil sobre a utilização do lean nas instituições de saúde. Corroborando com
essa afirmativa Santos et al (2020a) e Magalhães et al (2016), em seus estudos de
revisão integrativa, destacaram os vários cenários da saúde onde o lean foi aplicada,
tais como: departamento de emergência, laboratórios, farmácia, centro cirúrgico,
clínica médica, cardiologia entre outros.
O lean pode não ser utilizado para solucionar todos os problemas que as
instituições de saúde atravessam, mas pode conduzir as significativas e sustentáveis
melhorias em inúmeros cenários hospitalares.
Portanto, a aplicação do lean nos serviços de saúde tem contribuído,
significativamente, para a resolução de alguns problemas de extrema importância,
tanto em nível nacional como internacional, aumentando a qualidade dos cuidados
prestados e diminuindo, ao mesmo tempo, custos, erros e desperdícios na saúde
(RIBEIRO, 2013).
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Deste modo, acredita-se que a utilização do lean neste cenário de assistência
a saúde forneça subsídios para a reestruturação da comissão de cuidados com a
pele, por intermédio da identificação e eliminação dos desperdícios nos processos,
considerando as contribuições para a qualidade assistencial.

1.5 Relevância e Contribuições do Estudo

Este estudo, no que se refere às ciências do cuidado em saúde, pretende
contribuir para o fornecimento de informações do processo de reestruturação ou de
criação de novas comissões de cuidado com a pele no cenário oncológico e em
outros cenários, tendo como referencial teórico e metodológico o lean, que tem por
objetivo atender os interesses dos pacientes, familiares, colaboradores, gestores e
da própria instituição.
Para a assistência, esta pesquisa possibilita a adoção de um novo modelo de
gestão, por meio da implementação de metodologias gerenciais capazes de
conduzir com elevada eficácia e eficiência a prestação de ações desenvolvidas
pelos colaboradores na assistência aos pacientes oncológicos.
Quanto às políticas de saúde, a relevância da pesquisa se deu frente ao
objetivo de atender e responder as determinações das normatizações do COFEN,
Lei nº 567/2018 que normatiza a atuação do enfermeiro no cuidado aos pacientes
com feridas; a Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer na Rede de
Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas no âmbito do Sistema Único
de Saúde (SUS), no inciso III do Art. 5º que descreve sobre a necessidade de
promover a formação de profissionais e promoção de educação permanente, por
meio de atividades que visem à aquisição de conhecimentos, habilidades e atitudes
dos profissionais de saúde para qualificação do cuidado nos diferentes níveis da
atenção à saúde da Política Nacional de Educação Permanente na Saúde (PNEPS)
que apresenta uma estratégia político-pedagógica que toma como objeto os
problemas e necessidades emanadas do processo de trabalho em saúde e
incorpora o ensino, a atenção à saúde, a gestão do sistema e a participação e
controle social no cotidiano do trabalho com vistas à produção de mudanças neste
contexto, além de fazer uma interface com a educação interprofissional em saúde
que é considerada como estratégia potencial para fortalecimento do SUS.
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Este estudo irá contribuir, seguindo as exigências da Política Nacional de
Segurança do Paciente (PNSP) em atender a meta seis sobre a prevenção de
lesões por pressão, do SUS, além da preocupação de redução dos gastos nas
instituições de saúde pública, mantendo a oferta de uma assistência de qualidade
com mais eficiência e segurança aos pacientes oncológicos, no contexto do cuidado
com a pele (COFEN, 2018).
A pesquisa se alinha ao Projeto Lean nas Emergências, que é um projeto do
Ministério da Saúde desenvolvido por meio do Programa de Apoio ao
Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde – Proadi-SUS,
objetivando reduzir a superlotação nas urgências e emergências de hospitais
públicos e filantrópicos por meio do uso do Lean, visando melhorar a gestão,
racionalizando recursos e otimizando espaços e insumos. Esse projeto propõe a
melhoria de cem serviços de urgência com reestruturação, capacitação de
quatrocentos e cinquenta profissionais, bem como, a implantação de cento e oitenta
protocolos clínicos até o fim do ano de 2020 (BRASIL, 2020).
O estudo também se torna relevante no que se refere a atender às
necessidades que as instituições de saúde têm em gerenciar os processos de
cuidado e garantir uma assistência de qualidade, evitando desperdícios, reduzindo
gastos e se utilizando dos recursos já existentes, frente à crise econômica que as
mesmas vêm passando. Pois, a grave situação orçamental que o País atravessa
assume acrescida preocupação no setor da saúde, dada a rigidez de grande parte
da despesa pública em saúde e a pressão pelo seu crescimento histórico acima do
Produto Interno Bruto (PIB) (FIGUEIREDO et al., 2018).
Para a pesquisa, acredita-se que o lean utilizado como referencial teórico e
metodológico no ambiente hospitalar, em específico na prestação de cuidados com
a pele do paciente oncológico, a partir de ações desenvolvidas por uma equipe
multiprofissional, vai ao encontro das necessidades impostas pela exigência de
maior eficiência, qualidade e otimização na aplicação dos recursos humanos,
econômicos e de novas tecnologias, nas instituições de saúde brasileiras.
O estudo abarca o eixo 4.0 da Agenda de Prioridades de Pesquisa do
Ministério da Saúde, que no item 4.8 destaca a necessidade e a importância de se
realizar mapeamento e desenvolvimento de modelos de gestão de tecnologias em
saúde para o estabelecimento assistencial de saúde (BRASIL, 2018).
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No que se refere à instituição, acredita-se que venha a contribuir para a
mudança da cultura organizacional; reduzir a variabilidade dos processos de
trabalho aumentando a confiabilidade e ao mesmo tempo tornando-os eficientes,
contribuir para avaliação da qualidade do cuidado com a pele do paciente a partir da
criação de indicadores internos das instituições, possibilitando visualizar o panorama
situacional da assistência prestada, bem como reduzir custos, eliminando ou
reduzindo desperdícios e complexidade nos processos, além de atender o plano
estratégico do INCA que objetiva desenvolver estratégias que potencialize os
resultados e qualifiquem as entregas para a sociedade.
Assim, acredita-se ser de grande relevância e de ampla contribuição para
aumentar a satisfação dos pacientes e familiares, a partir da prestação de um
cuidado integrado, holístico, seguro e de qualidade, com a elaboração e
implementação dos processos de cuidado com a pele do paciente oncológico de
forma organizada, sistematizada e integrada.
Baseado nos objetivos empregados pelo lean, entende-se ser o estudo de
grande contribuição para a reorganização dos serviços da Comissão de Cuidados
com a Pele do HCI/INCA, oferecendo oportunidade de instrumentalizar a equipe
multiprofissional através dos treinamentos e aplicação desse referencial teórico e
metodológico, subsidiando condições para o redesenho dos processos gerenciais,
proporcionando assim, condições para o fornecimento de uma assistência de
cuidados mais ativa, efetiva e eficiente, bem como melhorar a comunicação entre os
profissionais, otimizando o tempo gasto pelos mesmos no cenário de cuidado, além
do aumento da satisfação no ambiente de trabalho.
Acredita-se que a temática possa contribuir no fomento de conhecimento aos
profissionais da saúde em qualquer cenário das instituições hospitalares, já que
neste estudo evidenciou-se a utilização do lean nos mais variados cenários de
saúde. No que se refere à comunidade acadêmica que possa despertar o interesse
no tema abordado e na metodologia utilizada, essa poderá se aproveitar das fontes
usadas para a elaboração do estudo e do caminho utilizado pela autora para
reestruturar a CCP, bem como outros serviços e contextos de saúde, além de
enriquecer a produção científica no campo da gestão do cuidado de enfermagem e
de saúde, tendo em vista a possibilidade de ser replicada em diferentes serviços.
Esta tese esta inserida na linha de pesquisa do cuidado em seu contexto
sociocultural, no Programa Acadêmico em Ciências do Cuidado em Saúde, no
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Grupo de Pesquisa de Gerência dos Serviços de Saúde e de Enfermagem, da
Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa da Universidade Federal
Fluminense.
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CAPÍTULO II

2 REFERENCIAL TEÓRICO E METODOLÓGICO

Neste capítulo é apresentado o referencial teórico e metodológico do Lean e
Lean healtcare que foi adotado para o desenvolvimento da tese.

2.1 A PESQUISA SOB A LENTE DO REFERENCIAL TEÓRICO LEAN

2.1.1 O Sistema Toyota de Produção

O Sistema Toyota é uma filosofia de gestão e um modelo organizacional de
trabalho que tem por objetivo principal o lucro por meio da redução de custos ou
aumento da produtividade, e esses fatores, por sua vez, são obtidos pela eliminação
dos desperdícios. A Toyota é hoje um caso de sucesso ao ter desenvolvido uma
filosofia de vida, um princípio ou uma forma para atingir esses objetivos (MONDEN,
2015).
Com a campanha de bombardeamento das Forças Aliadas sobre muitas
cidades no Japão e com o culminar das bombas atômicas dirigidas a Hiroshima e
Nagasaki, em agosto de 1945 (Segunda Guerra Mundial), o país sofreu uma perda
de centenas de milhares de vidas humanas e teve uma vastíssima área urbana
completamente devastada (KOKUDAI, 2012).
O renascer das cinzas no período pós-guerra implicou na reconstrução do
país inteiro e assim foram dados os primeiros passos para o desenvolvimento da
filosofia lean (KOKUDAI, 2012). Diante das dificuldades econômicas que o país
atravessava, fazia-se necessário para a sobrevivência de uma nação e das suas
empresas criar uma estabilidade econômica eliminando todo o desperdício de
dinheiro, tempo, custos e de produção defeituosa através da adoção da
padronização de processos, fazendo bem à primeira vez, obtendo a máxima
qualidade (KOKUDAI, 2012).
A produção lean surgiu no Japão na década de 50, a partir do trabalho
desenvolvido por dois engenheiros da Toyota Motor Company, Taiichi Ohno e Eiji
Toyoda, que ao visitarem a Ford Motor em Detroit nos Estados Unidos, até então a
unidade mais eficiente do mundo, que utilizava o sistema de produção em massa,
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perceberam que isso não seria possível de se aplicar nas empresas japonesas, uma
vez que o Japão ainda se recuperava da II Guerra Mundial, sofrendo de uma
escassez de recursos humanos, financeiros e materiais (SANDERS; KARR, 2015;
HYDES; HANSI; TREBBLE, 2012).
Este acontecimento ocasionou um enorme interesse dos investigadores do
Massachusetts Institute of Technology (MIT) que apelidaram este sistema de Lean
Production no livro “The machine that changed the world” dos autores James P.
Womack, Daniel T. Jones e Daniel Roos (1990) (WOMACK; JONES, 2004).
A Toyota Production System (TPS) é a aplicação do lean de maior sucesso.
Este sistema unia as vantagens da produção artesanal com trabalhadores altamente
qualificados e ferramentas flexíveis para produzir exatamente aquilo que o cliente
solicitava, com elevado nível de produção e baixo custo. Este sistema inovador tinha
como propósito aumentar a eficiência da produção pela eliminação sistemática de
desperdícios (WOMACK et al., 2011).

A evolução histórica do lean (Figura 1), segundo Lopes (2017 p. 9):
“A evolução das aplicações lean, a partir de uma perspectiva histórica.
Apesar de não apresentar datas exatas, devido à imprecisão acerca da
primeira aplicação em cada ramo (Indústria Automóvel através do Toyota
Production System, Gestão de Operações através do lean na produção,
Gestão de Serviços através do pensamento lean e Gestão Hospitalar
através do lean hospitalar), evidencia uma diferença de 10 anos
relativamente à aplicação da metodologia lean aos serviços de saúde,
quando comparada a sua aplicação a outros serviços”.

O Toyota Production System evoluiu ao longo de quatro décadas dando lugar
ao “Lean Thinking”2 nos anos 90, uma metodologia de crescimento de longo prazo e
melhoria contínua da organização, através da geração de valor para o cliente, para a
sociedade e para a economia, com objetivos de redução de custos, melhoria de
prazos de entrega e qualidade através da eliminação sistemática de desperdícios ou
MUDA, sendo este um dos conceitos lean (MIN et al., 2019).

2

É uma metodologia de negócios que visa fornecer uma nova maneira de pensar sobre como
organizar as atividades humanas para oferecer mais benefícios à sociedade e valor aos indivíduos,
além de eliminar o desperdício
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Figura 1 - Perspectiva Histórica do Lean. Rio de Janeiro, 2020.
1992 - Surgimento do lean
thinking – lean começa a ser
aplicado nas operações de
serviço

1940-1950
Surgimento
Do STP

1990 - Publicação de “The
Machine thatchangedthewoed”
(Womack, Jones e Roos) – 1ª
vez que o termo lean foi usado

2002 - Leanhealthcare é
introduzido no NHS – Sistema
de Saúde do Reino Unido

1995 – Empresas de
seguro de saúde
introduzem lean nos
hospitais dos EUA

Fonte: Elaborado pela Autora adaptado de Lopes (2017)

O lean enquanto referencial teórico apresenta conceitos que permitem ao
profissional compreender a cultura organizacional, bem como conhecer e avaliar os
processos de cuidado. Esses conceitos funcionam como uma lente que permite
compreender o comportamento das pessoas, a cultura organizacional, além de
identificar os erros existentes nos processos, a fim de mitigá-los ou reduzi-los, sem
apontar culpados, pois o lean prima em salientar que o erro, na maioria das vezes,
não está no potencial humano e sim nos processos.

2.1.2 Conceitos-chaves do lean

O lean explora conceitos fundamentais que se aplicam para facilitar o
entendimento, alicerçando e fundamentando a teórica da produção lean (TAPPING;
SHUKER, 2010; DENNIS, 2008; GABASSA, 2014).

2.1.2.1 Redução de Custos

Para se reduzir custos o primeiro passo sempre foi calcular o preço de custo.
Nesse sentido para o lean, reduzir custos está diretamente ligado à definição de
valor do ponto de vista do cliente, ou seja, cortar aquilo que é identificado como
desnecessário dentro do processo e investir no que o cliente gostaria de ter, no que
ele estaria disposto a pagar. Assim, podemos reduzir preços sem reduzir margens,
aumentar a participação de mercado ou, em pelo menos, deixar de perder clientes
(TAPPING; SHUKER, 2010; DENNIS, 2008; GABASSA, 2014).
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2.1.2.2 Sistemas/pensar na forma de sistemas

Um sistema é uma série integrada de partes com uma meta claramente
definida, a produção se baseia na demanda do cliente, conforme a procura, ou seja,
após ser finalizada a primeira etapa do processo, a etapa seguinte só é iniciada
após o término da anterior, onde uma etapa puxa a (TAPPING; SHUKER, 2010;
DENNIS, 2008; GABASSA, 2014).

2.1.2.3 Foco no cliente

Um dos principais objetivos do lean é o foco no cliente, procurando sempre
elaborar os processos livre de desperdício e assim, fornecer o máximo de qualidade
ao cliente com menor custo, dentro do menor tempo, ou seja, eliminar as etapas que
não agregam valor dentro do processo e investir naquilo que interessa ao cliente e
no que ele gostaria de receber (TAPPING; SHUKER, 2010; DENNIS, 2008;
GABASSA, 2014).

2.1.2.4 Muda (Desperdícios)

Muda é o oposto de valor, palavra de origem japonesa que significa
desperdício ou qualquer atividade existente no processo que o cliente não está
disposto a pagar. De acordo com Joint Commission Resources (2013, p. 7)
desperdício é:
Qualquer atividade que gasta recursos, mas não cria valor. Um aspecto
específico da metodologia do pensamento lean é a permanente eliminação
do desperdício ao longo de toda a extensão da cadeia de valor”. O resultado
disso é uma série de processos que requer menos recursos humano e
capital para criar um produto ou serviço mais barato.

Conforme elucida Dennis (2008) o entendimento sobre o que é desperdício
pode ser dividido em três categorias do movimento humano:
1. Trabalho de fato (qualquer movimento que acrescente ou agregue valor
ao produto ou serviço);
2. Trabalho auxiliar (movimentos que dão apoio ao trabalho);
3. Muda (movimento que não cria valor algum).
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Identificar o que é muda dentro de um processo é o primeiro passo para
eliminar desperdício e agregar valor, como proposto pelo lean.
O lean é especialmente respeitável no sentido de elevar a produtividade e
entregar mais valor ao cliente final. O mesmo define e atua em diferentes tipos de
desperdícios, adaptáveis para os diversos modelos de gestão (LIKER, 2018).
Os sete desperdícios ou muda do sistema lean é aquilo que se deseja retirar
dos processos. Estes desperdícios foram identificados e categorizados por Taiichi
Ohno, considerado o pai do Sistema Toyota de Produção. Segundo ele, esses
desperdícios podem ser categorizados da seguinte forma: transporte, inventário,
movimento, espera, superprocessamento, superprodução e defeitos. Porém, alguns
autores já defendem e destacam oito desperdícios, acrescentando o desperdício
intelectual, relacionado às pessoas (OHNO, 1997).
De acordo com Tapping e Shuker (2010), existem oito tipos de desperdícios
mortais que serão apresentados a seguir na figura 2.

Figura 2 - Os desperdícios. Rio de Janeiro, 2020.

Fonte: Tapping e Shuker (2010)

Desperdício da Espera - Tipo de desperdício que ocorre quando um
trabalhador precisa esperar para que o material seja entregue ou para que uma
parada na linha seja resolvida, ou quando funcionários ficam parados esperando que
uma máquina processe uma peça. Esse desperdício é bastante evidenciado nas
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instituições de saúde quando da oferta dos serviços de ambulatórios ou até mesmo
nas emergências. Como exemplos: espera por uma consulta médica ou de
enfermagem, para assinar papéis, por resultados de exames entre outros
(TAPPING; SHUKER, 2010, GABASSA, 2014).

Desperdício da produção excessiva - Tipo de desperdício ocasionado
quando se produz mais que o necessário ou mesmo quando antes do necessário, ou
seja, produzir em excesso, obtendo mais saídas de insumos ou informações que o
necessário. Quantidade em excesso no cenário hospitalar pode estar relacionada
também a materiais supérfluos, não gerando qualidade na assistência. Esse tipo de
desperdício ocasiona um enorme gastos para a instituição hospitalar (TAPPING;
SHUKER, 2010; GABASSA, 2014).

Desperdício do processamento inapropriado - Tipo de desperdício
ocasionado quando passos e movimentos desnecessários são incluídos no processo
de produção, ou seja, são etapas adicionais e/ou processamentos que não agregam
valor ao item que está sendo elaborado. Esses excessos são percebidos como
irrelevantes não oferecendo qualidade ao processo, sendo então ofertado ao cliente
aquilo que ele não deseja receber (TAPPING; SHUKER, 2010; GABASSA, 2014).

Desperdício de estoque - Tipo de desperdício ocasionado quando se tem
mais produtos guardados que o necessário, produzir além da demanda, isso implica
em dinheiro parado. Transpondo esse desperdício para saúde, compreende-se que
os processos de compras ou de solicitação dos insumos sejam realizados além do
necessário ao consumo, que pode ser diário semanal ou mensal de acordo com a
utilização no setor ou unidade. Esse tipo de desperdício está relacionado à falta de
planejamento

do

profissional

na

avaliação

da

quantidade

necessária.

O

planejamento adequado desse processo garante uma redução de gastos para
instituição, além de evitar a falta do insumo quando necessário o seu uso
(TAPPING; SHUKER, 2010; GABASSA, 2014).

Desperdício de movimentação - Tipo de desperdício ocasionado durante a
produção, quando o funcionário precisa se movimentar para outros setores ou
mesmo para espaços para pegar os materiais para a realização dos processos.
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Quando nos reportamos ao cenário hospitalar, lembramo-nos dos do excesso de
movimento feitos pelos profissionais como: procurar, abaixar, levantar e outros
movimentos desnecessários. Para evitar esse desperdício é necessário planejar a
elaboração e a implementação de cada etapa do processo, a fim de mitigar ou
eliminar esse desperdício (TAPPING; SHUKER, 2010; GABASSA, 2014).

Desperdício de defeitos ou correção - Tipo de desperdícios que
acontecem quando um produto tem defeitos que impedem seu uso correto
ocasionando sempre o retrabalho gerando, quase sempre, atraso da entrega do item
ao cliente (TAPPING; SHUKER, 2010; GABASSA, 2014).

Desperdício de transporte - Tipo de desperdício gerado principalmente por
deslocar estoque ou equipamentos de maneira desnecessária, podendo causar
prejuízo, danificando peças e desorganizando o processo (TAPPING; SHUKER,
2010; GABASSA, 2014).
É o tipo de desperdício que ocorre quando existe alguma movimentação para
que o passo seguinte do processo seja iniciado. Ele acontece quando é preciso
mover produtos ou pessoas entre localidades. O correto é que, ao longo do
processamento, o transporte aconteça em uma única direção, a caminho do cliente
final. Para que não haja nenhum tipo de movimentação desnecessária, é preciso
investir em logística (de transporte, estoque etc.), evitando traçar rotas conflitantes
entre os setores ou as linhas de produção (DENNIS, 2008).

Desperdício Intelectual (pessoas) - Tipo de desperdício que acontece
quando a gestão não aproveita o potencial dos funcionários ou quando ele é
subutilizado. Para o lean, o potencial humano deve ser respeitado e suas ideias
devem ser ouvidas e valorizadas pelos gestores, além de a instituição ou a
organização oferecer recursos técnicos e administrativos para o desenvolvimento
das suas atividades (TAPPING; SHUKER, 2010; GABASSA, 2014).
Dennis (2008) ressalta que aprender a identificar os desperdícios em cada
etapa de um processo é um passo bastante importante e necessário, quando se
deseja utilizar o lean para oferecer qualidade nas entregas ao cliente, principalmente
por entender que os desperdícios se encontram sempre presente nos processos.
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Sendo assim, o autor afirma que grande parte das nossas atividades diárias é
composta de desperdícios e a proporção de valor para muda, comum na maioria dos
processos é de 5% para 95%, conforme figura 3.

Figura 3 - Aprendendo a compreender os desperdícios (muda). Rio de Janeiro,
2020.

MOVIMENTO
DESNECESSÁRIO

DESPERDÍCIO
INTELECTUAL

ESPERA

5%
AGREGA
VALOR

ESTOQUE

EXCESSO DE
PRODUÇÃO

PROCESSO
DESNECESSÁRIO

DEFEITOS E
RETRABALHOS

TRANSPORTE

Fonte: Dennis (2008) e Gabassa (2014)

A maneira mais simples de descrever o desperdício é “algo que não
acrescenta valor sob a ótica do cliente”, já que este não ficaria satisfeito em pagar
por qualquer ação tomada que não agregue valor ao que ele realmente quer (Joint
Commission Resources, 2013).
O desperdício tem um grande impacto sobre a satisfação do cliente com
produtos e serviços, visto que deseja entrega conforme o prazo estipulado, com
qualidade perfeita e ao preço certo. Tudo isso é impossível atingir se os oito
desperdícios persistirem nos processos (TAPPING, SHUKER, 2010; GABASSA,
2014)
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A redução ou eliminação de um desperdício pode ser dividida em dois
desafios: a busca pelo problema e o desenvolvimento da solução. Quando é
segmentada a função operacional por parte dos colaboradores e a responsabilidade
por detectar e solucionar problemas pela gestão, há uma perda do potencial de
melhoria (LIKER, 2018).

2.1.2.5 Mura

Termo em japonês que se refere à falta de regularidade ou mesmo as
oscilação no trabalho, geralmente causados por planos de produção com muitas
variedades. Seria a falta de planejamento ou toda variação percebida no processo
que gera problemas de controle, como a divisão diferenciada de tarefas para
funcionários que exercem a mesma função (DENNIS, 2008).

2.1.2.6 Muri

Causado por variação na produção, projetos mau elaborados ou ferramentas
mau utilizadas, significa sobrecarga. Para as pessoas, sobrecarga física ou mental
para as máquinas, exigir que ela façam além da capacidade.
O uso adequadamente das máquinas, bem como a distribuição correta do
esforço humano nas empresas é o caminho para a diminuição dos desperdicios,
bem como a possibilidade da entrega de serviço de qualidade (DENNIS (2008)
Segundo Tapping e Shuker (2010), Joint Comission Resources (2013),
Graban (2016) e (Pinto, 2014), o lean possui cinco princípios básicos que fazem
parte da essência da sua gestão: valor, fluxo de valor, fluxo contínuo, produção
puxada e perfeição sendo assim definidos pelos autores:

2.1.3 Princípios básicos lean
1º Princípio – Valor: Mesmo produzindo o produto ou serviço, quem definirá o
real valor é o cliente. É preciso ouvir o cliente e assim enterder o valor que irá
satisfazê-lo. Valor para o cliente é aquilo que ele esta disposto a pagar ou a receber.
Desta forma a instituição deve organizar seus serviços ou atividades de acordo com
as necessidades e desejos dos clientes, ou seja, os objetivos da organização devem

43

estar atrelados às necessidades dos clientes (PINTO, 2014).
2º Princípio - Fluxo de valor ou cadeia de valor: Os fluxos de valor são as
atividades necessárias para a elaboração dos seus produtos e processos, é
necessário alinhar da melhor forma possível a sequência das atividades que criam
valor para o cliente separando-as das atividades que não agregam valor e não
podem ser descartadas e das atividades que não agregam valor que podem devem
ser descartadas. Gerar valor para o cliente é desenhar, visualizar e analisar o
processo do princípio ao fim e não de forma fragmentada ou em um ponto específico
(PINTO, 2014).
3º Princípio - Fluxo contínuo: otimizar o fluxo de produção eliminando ou
mitigando os desperdícios para que as tarefas sejam realizadas sem interrupção,
simplificando para melhorar os processos complicados e cheios de paralizações. O
emprego deste princípio torna os processos mais fluidos e com mais valor na
elaboração e entrega do produto final ao cliente (PINTO, 2014).
4º Princípio - Produção puxada: Produção puxada é fabricar apenas quando
solicitado, somente o que o cliente solicita, ou seja, utilizar uma lógica pull, ao invés
de produzir sem nenhum controle ou planejamento e análise da necessidade,
evitando o desperdício com os produtos em excesso e os gastos de matérias primas
desnecessárias (PINTO, 2014).
5º Princípio – Perfeição: é a busca pela melhoria contínua, ou seja, visando a
perfeição na entrega do produto ou do processo. Sempre há o que melhorar.
Produtos cada vez melhor, com qualidade, eficiência, com menor custo possível.
A organização que almeja alcançar a excelência nos seus processos, através
da eliminação sistemática de desperdícios, deve se apoiar nos preceitos difundidos
no STP (Figura 4), utilizando esses princípios e conceitos.
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Figura 4 - Casa de Produção Toyota. Rio de Janeiro, 2020.

Fonte: Dennis (2008, p.37)

O lean pode ser empregado em qualquer setor produtivo, inclusive nos de
produção de serviços, como os da saúde, visto que permitem alcançar elevados
níveis de qualidade, baixos custos, eficiência3, eficácia4 e segurança5 na prestação
dos cuidados. As organizações usam princípios, práticas e ferramentas lean para
gerar valor aos seus clientes, ou seja, bens e serviços com uma qualidade melhor,
com menos erros e desperdícios. O lean leva a melhores resultados por meio de
menos esforço, espaço, dinheiro e tempo (CREMA; VERBANO, 2015).
Apesar dos princípios referentes ao lean serem inicialmente desenvolvidos
para a produção automobilística, estes podem ser potencialmente aplicados a
qualquer sistema de produção, conforme destacado no quadro 1.

3

Utilizar os recursos disponíveis da melhor forma possível e sem custos altos.
É a capacidade de fazer o que deve ser feito para entregar os resultados.
5
É a aplicabilidade de técnicas para eliminar ou minimizar os erros nos processos.
4
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Quadro 1 - Principais áreas onde o lean pode ser aplicado. Rio de Janeiro, 2020.
Metodologia

Área de Aplicação

Lean manufecturing

Indústria

Lean thinking

Gestão de Processo

Lean logistic

Empresa

Lean office

Escritório

Lean Heathcare

Saúde
Fonte: Elaborado pela autora

Os serviços de saúde no Brasil apresentam muitas ineficiências relacionadas
à gestão. Dos mais de seis mil hospitais brasileiros, apenas 259 receberam a
certificação de acreditação hospitalar, cedida pela Organização Nacional de
Acreditação (ONA, 2017).
A baixa qualidade dos serviços de saúde e a necessidade de uma gestão
mais efetiva, relacionada aos recursos, fizeram com que alguns métodos e
ferramentas habitualmente adotados na manufatura se tornassem adaptáveis à área
de saúde, destacando-se o lean, sendo conhecido como lean healthcare (CUNHA;
CORREA, 2013; HADDAD; GREGORY; WICKRAMASINGHE, 2014; SUÁREZBARRAZA; SMITH; DAHLGAARD, 2012).

2.1.4 Lean na saúde (Lean Healthcare)

Henry Ford, fundador da companhia de automóvel Ford e do Henry Ford
Hospital (criado em 1919, após aquisição do Detroit General Hospital, construído em
1914), revolucionou o mundo industrial com a sua linha de montagem e foi com sua
visão de eficiência de uma organização, que identificou a existência de muito
desperdício nas instituições de saúde, sendo um deles o desperdício de
movimentação (CATALANO, 2012; GRABAN, 2016; LANDRO, 2014).
Em 1922, em My Life and Work6, Ford refere que “num hospital as
enfermeiras percorrem muitos passos desnecessários. A maior parte do seu tempo é
utilizado em caminhar ao invés de cuidar de doentes”. Enfermeiros e outros
6

Autobiografia de Henry Ford, escrita em conjunto com Samuel Crowther, narra a ascensão e o
sucesso de um dos maiores empresários americanos. Henry Ford e a Ford Motor Company serão
sempre identificados com o industrialismo americano do início do século XX.
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profissionais de saúde continuam hoje a passar por este problema. Ford refere ainda
que na concepção do seu hospital este foi desenhado para salvar passos, na
tentativa de eliminar desperdício de movimentação e transporte. Este é um exemplo
clássico da importância que o gestor tem numa instituição de saúde, no impacto das
suas decisões com foco no cliente e nos funcionários (CATALANO, 2012; GRABAN,
2016; LANDRO, 2014).
O lean healthcare é um modelo de gestão que tem surgido como um
referencial para o alcance da qualidade na assistência a saúde aliado à melhoria
contínua dos processos e tem demonstrado ser um ótimo meio para organizar os
processos de cuidados, além de valorizar o potencial humano (Figura 5), destacando
que este precisa ser capacitado para compreender a cultura organizacional, bem
como os processos de serviço. Mas para isso é necessário que a organização
proporcione condições técnicas, filosóficas e administrativas (JOINT COMMISSION
RESOURCES, 2013; MAGALHÃES et al., 2016; D’ANDREAMATTEOA et al., 2015).

Figura 5 - Triangulo do STP - Potencial humano como centro da organização.
Rio de Janeiro, 2020.

Fonte: Plataforma Voitto. Disponível em www.voitto.com.br

A utilização do lean nas instituições de saúde surge como uma metodologia
simples, mas eficaz, que consegue criar valor e eliminar o desperdício de maneira a
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satisfazer o cliente, servindo também para o gestor como uma ferramenta para
ajudar a promover ganhos em saúde, a eliminar as barreiras e os desperdícios que
limitam a atuação dos profissionais de saúde em prestar serviços de qualidade e a
identificar o que é valor para o cliente (TOUSSAINT; BERRY, 2013)
Um dos grandes nomes em Lean Healthcare é o CEO do Theda Care Center,
Dr. John Toussaint, um dos pioneiros na implementação de lean nos Estados Unidos
apresentam 6 princípios (Figura 5) que constituem a dinâmica essencial da gestão
lean aplicados à saúde, que se diferem dos 5 princípios apresentados anteriormente
(MIN et al., 2019; BERTANI, 2012).

2.1.4.1 Os seis princípios lean healthcare

De acordo com Toussaint e Berry (2013) os princípios empregados na saúde,
representados na figura 6, são:
Princípio 1 - Criar valor para o cliente: Definir valor em um serviço de
saúde pode ser algo subjetivo, principalmente sob a perspectiva do cliente. O autor
relata a aplicabilidade do lean healthcare no Instituto de Oncologia do Vale (IOV),7
onde todas as iniciativas desenvolvidas na instituição envolvem a “voz do cliente” ou
aquilo que realmente é importante para ele, como a segurança nos processos
(TOUSSAINT; BERRY, 2013).
Assim, separar “valor para o cliente” do “desperdício no processo” melhora
cada vez mais a qualidade do cuidado, tornando-o mais eficiente e também
reduzindo os custos com a assistência prestada.

Princípio 2 - Atitude de melhoria contínua: existem apenas quatro motivos
para modificarmos um processo: facilitar, melhorar, agilizar ou baratear. Quando se
pensa em aplicar o lean na instituição, não se pode deixar de pensar em mudanças,
já que a implementação do lean é mudança, que envolve a modificação cultural da
instituição e valorização das pessoas, ou seja, valores que realmente valham a pena
(TOUSSAINT; BERRY, 2013).

7

Fundado em 1995, o IOV foi a primeira instituição a oferecer serviços especializados no diagnóstico
e tratamento de câncer no Vale do Paraíba.
O IOV é um centro especializado no tratamento de adultos com o diagnóstico de câncer e atende os
pacientes da região por meio de seus serviços em São José dos Campos e Taubaté.
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No decorrer da prática clínica, percebe-se que tudo o que se enxerga como
melhorias nos processos, muitas vezes não passam de etapas adicionais, custos
extras com poucos benefícios reais para os clientes. A maior parte do tempo tentase resolver os problemas de forma superficial, sem buscar a raiz do mesmo, ou seja,
o real motivo pelo qual o problema está acontecendo.
Sendo assim, para que ocorra uma mudança efetiva e se consiga alcançar a
redução ou eliminação total dos desperdícios, faz-se necessário o envolvimento de
todos da instituição, devendo ocorrer de forma transversal, desde a mais alta gestão
até a equipe da linha de frente.

Princípio 3 - Unidade de propósito: uma organização precisa não só de um
objetivo ou meta estratégica, mas principalmente de orientação estratégica. Isso
significa desenvolver os projetos alinhados aos objetivos estratégicos da instituição,
devendo também, seguir sempre a métrica que se deseja alcançar (TOUSSAINT;
BERRY, 2013).
Desta forma, todo time lean deve estar em consonância com esses objetivos,
bem como com os objetivos por eles traçados, sempre seguindo uma linha de
definições e resoluções de problemas de acordo com as metas previamente
acordadas entre a equipe que irá desenvolver o projeto. Por isso, faz-se tão
necessário que esse time seja formado pelos profissionais que estão envolvidos no
processo.

Princípio 4 - Respeito pelas pessoas: melhoria contínua para o lean é
instituir a segurança para todos a partir do desenvolvimento de processos seguros
em um ambiente de trabalho seguro. Assim, para se implementar o lean nas
instituições, é preciso entender que 95% dos erros pertencem aos processos e
apenas 5% são provocados pelas pessoas envolvidas ou por variação especial nos
processos (TOUSSAINT; BERRY, 2013).
Respeitar as pessoas é compreender que um erro num processo
normalmente está associado a uma longa sequência de pequenos erros, que foram
ignorados ou sequer identificados.

Princípio 5 - lean é visual: enxergar e apresentar os problemas da instituição
ajuda a entender que melhorar e fazer mudanças na elaboração e no
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desenvolvimento do processo é preciso. Uma das melhores formas de se melhorar
um processo, reduzir seus riscos e eliminar seus desperdícios é tornar os problemas
visíveis (TOUSSAINT; BERRY, 2013).

Princípio 6 - lean é padronização com flexibilidade: um dos grandes
problemas do sistema de saúde é a instabilidade. Alguns departamentos nas
instituições hospitalares apresentam uma grande variabilidade no que se refere à
demanda no atendimento, com períodos de maior frequência no atendimento e em
outros momentos essa demanda se reduz (TOUSSAINT; BERRY, 2013).

Figura 6 - Os 6 princípios lean healthcare. Rio de Janeiro, 2020.

Fonte: Adaptado de Toussaint e Barry (2013)

Compreender essa variabilidade e ser capaz de criar mecanismos para
estabilizar e abrandar os processos é um dos maiores desafios do sistema como um
todo. Da mesma forma, serviços não padronizados não produzem resultados
consistentes. Sendo assim, ao reduzir a variabilidade dos processos os tornamos
mais confiáveis e mais flexíveis, passíveis de serem desenvolvidos por várias
pessoas (TOUSSAINT; BERRY, 2013).
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2.1.5. A importância da implementação do lean nos serviços de saúde (lean
healthcare)

Os setores ou serviços das instituições de saúde que optarem por
implementar o lean, devem fortalecer a visão de que mais importante do que a
autoridade de uns sobre outros é a responsabilidade de cada um para fazer a coisa
correta, sob o olhar dos clientes.
O sucesso da utilização do lean healthcare requer não somente de boas
práticas de gerenciamento para mudança, mas também a integração do mesmo na
estratégia geral, no desenvolvimento e realização das ações, pois quando se
trabalha nos processos assistenciais se compreende e se identifica as tarefas
importantes dentro deles e torna-se possível criar etapas prioritárias, tornando a
relação profissional/cliente livre de burocracias, otimização das ações e eliminação
de desperdícios (AHERNE; WHELTON, 2016; JOINT COMMISSION RESOURCES,
2013).
Muitos prestadores da assistência à saúde estão constatando que a utilização
do lean aplicado na assistência à saúde, utilizando os seus princípios, enfatizando o
serviço ao paciente, aos padrões de segurança, a melhoria da qualidade, a
satisfação das equipes e a vitalidade econômica é a resposta para muitos
problemas, pois todos os hospitais como outras organizações são cheios de
ineficiências e dificuldades (JOINT COMMISSION RESOURCES, 2013).
No que se refere ao reconhecimento do problema dos desperdícios existentes
para a melhoria contínua, qualidade, eficiência e eficácia dos serviços oferecidos
pela instituição de saúde, a utilização do lean é bastante apropriada. Não apenas
por questões econômicas ou logísticas, mas sim pelo tempo e esforço gastos, que
trazem custos associados (AHERNE; WHELTON, 2016; JOINT COMMISSION
RESOURCES, 2013).
Um dos resultados obtidos com o emprego do lean está relacionado ao
melhor e maior aproveitamento do tempo referente à entrega do produto. Isso ocorre
principalmente devido a integração das pessoas que estão envolvidas nos
processos, bem como da percepção do papel de cada um dos profissionais
envolvidos em cada etapa da cadeia de valor. Todo esse movimento feito pela
equipe proporciona uma mudança cultural na organização de acordo com o que
prima o lean enquanto pensamento e/ou filosofia (LIKER, 2018).
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Para isso, a estrutura organizacional deve servir para aperfeiçoar os
processos de agregação de valor para os clientes e estabelecer os suportes
necessários. Toda a estrutura organizacional de empresas ou instituições de saúde
deve ser vista de modo totalmente distinto, como uma cadeia de ajuda aos
processos

que

efetivamente

interessam

e

dizem

respeito

ao

cliente

(KOENIGSAECKER, 2011; TOUSSAINT, BERRY, 2013).

2.1.6 Metodologia lean

O que começou sendo um modelo de produção de uma organização da
Toyota Motor Company, transformou-se em um método que integra um conjunto de
técnicas e ferramentas que podem ser empregadas em qualquer organização que
pretenda melhorar a sua eficiência de modo a produzir mais variedade, mais
qualidade, com maior velocidade e menores custos, o que a torna capaz de competir
num mercado marcado pela variedade e restrição. A metodologia lean identifica
sistemas de produção eficientes e eficazes, que consomem menos recursos, criando
maior qualidade com menor custo (PAKDIL; TOKTAS; LEONARD, 2018).
As iniciativas pioneiras da metodologia lean ocorreram nos EUA, a partir de
2001, com a introdução de algumas ferramentas isoladas e alguns projetos-piloto,
sempre com sucessos consideráveis. Segundo Toussaint e Gerard (2012) a Toyota,
no desenvolvimento e melhoria de seus processos, desenvolveu essa filosofia
buscando eliminar desperdícios, tirando do processo o que não agrega valor para o
cliente e, com isso, gerar velocidade em todas as etapas desse processo, seja
produtivo, suporte ou administrativo.
A metodologia lean também foi desenvolvida com a intenção de simplificar
tarefas, facilitar o fluxo de processos e maximizar o valor do produto ou do serviço
com foco no cliente, direcionando-se ao encontro das suas expectativas e
maximizando àquilo que ele entende como valor e deseja pagar. Na metodologia
lean existem dois tipos de clientes, os externos que são os pacientes, seus
fornecedores e financiadores e os clientes internos que são a equipe de trabalho e a
organização. É importante destacar que, quando os princípios da metodologia lean
trabalham para suprir as necessidades do paciente, em geral os resultados
satisfazem também as necessidades do cliente interno (TOUSSAINT, BERRY,
2013).
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A utilização do lean enquanto metodologia em qualquer área dos serviços de
saúde se faz necessário que ocorra de forma estruturada e sistematizada, com
etapas bem definidas, ou seja, através de um caminhar metodológico, considerando
como ponto de partida a integração da visão cultural da instituição, dos objetivos
estratégicos e dos interesses do cliente, a fim de oferecer ao mesmo uma
assistência com maior qualidade e segurança, em um menor tempo possível, com
menos custo (LIKER, 2018).
2.1.7 Aplicabilidade da metodologia lean na saúde

A metodologia lean no ramo da saúde pode ser definida como uma
abordagem metodológica de gestão que permite identificar e eliminar desperdícios,
melhorando os fluxos de atividades, de modo a elevar ao máximo o valor para os
pacientes num contexto hospitalar, utilizando-se de ferramentas específicas para
implantação da melhoria contínua (JOINT COMMISSION RESOURCES, 2013).
Segundo Souza (2009), a introdução do lean na saúde, ocorreu de maneira
estruturada e sistemática em 2006. Nesse ano, a Lean Enterprise Academy (LEA),
uma organização da Grã-Bretanha, sem fins lucrativos, voltada para o estudo e a
difusão do lean, organizou o primeiro congresso sobre a aplicação e seus princípios
em serviços de saúde. Só aproximadamente seis anos após os ensaios iniciais de
aplicações lean em serviços de saúde (lean healthecare) é que a sua utilização
aumentou consideravelmente, conduzindo à publicação de vários estudos, análises
e discussões.
Não obstante as características inovadoras, o lean se utiliza de ferramentas
metodológicas provenientes da qualidade. Porém, a utilização dessas ferramentas
para aplicação desse método ocorre através da busca constante por melhorias
contínuas, redução de desperdícios, mudança cultural das organizações, aceitação
das mudanças pelos profissionais, bem como da satisfação dos clientes internos e
externos, a partir da entrega dos processos livres de desperdícios (JOINT
COMISSION RESOURCES, 2013; BERTANI, 2012; GABASSA, 2014).
A seguir foram elucidadas, através de um gráfico (figura 7), as mais variadas
ferramentas que podem ser utilizadas para a implementação da metodologia lean na
instituição de saúde. Essas ferramentas emergiram da revisão da literatura feita pela
pesquisadora para construção dessa tese.
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Figura 7 - Ferramentas lean mais utilizadas na organização dos serviços de saúde.
Rio de Janeiro, 2020.
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Fonte: Santos et al (2020a).

As ferramentas se complementam e, por isso, raramente são utilizadas de
maneira isolada (HADFIELD et al., 2016). Ressalta-se que, neste estudo não se
objetivou explorar todas as ferramentas apresentadas na figura 6, mas sim aquelas
que emergiram no decorrer das discussões nos eventos Kaizen, que aconteceram
com os enfermeiros sujeitos do estudo, que se fizeram necessárias para mapear o
caminhar do paciente pela instituição desde a sua entrada até a alta, bem como
identificar os problemas relacionados ao cuidado com a pele do paciente oncológico
e a aplicabilidade das ferramentas no contexto de cuidado, com os objetivos de
mitigar ou eliminar os desperdícios, além de oferecer uma assistência eficiente,
conforme descrição a seguir:
 Gembawalk ou Gemba - “chão da fábrica” - É um termo japonês para
definir o espaço onde ocorre o trabalho (WOMACK; JONES, 2004). Na prática,
significa o gestor compreender as peculiaridades que envolvem o local onde o
trabalho é executado, e no caso da saúde, onde o cuidado é prestado. Esse é o
primeiro passo para a implementação da metodologia, conhecer, compreender e
vivenciar o processo, no local onde ele acontece.
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Durante a visita ao Gemba é importante observar todos os detalhes dos
processos, a disposição física, e todos os envolvidos, sem preconceitos,
culpabilização e com uma mente aberta, para identificar quais são os problemas
vivenciados pelos profissionais ou pacientes (WOMACK et al., 2011).
De acordo com Womack et al (2011), Gemba é uma ferramenta lean utilizada
para verificar os desperdícios que não são comumente identificados por análises
complexas de dados. Visitar o “chão da fábrica” propicia a identificação de gargalos
no sistema, etapas com prolongados tempos de espera, etapas com processos
duplicados (retrabalho) ou desnecessários, atividades de trabalho ineficientes e
processos de trabalho fora do padrão.
 Mapeamento de processo - Os processos podem ser compostos por uma
série de atividades que são desenvolvidas pelas pessoas dentro de uma
organização. Nesse sentido, os processos e atividades só devem existir se
agregarem valor à atividade da organização, assim como os processos estão
interligados entre si. Em consonância com o exposto, a maioria dos processos pode
ser aperfeiçoada, se alguém pensar em um modo de fazê-lo e implementá-lo de
maneira eficaz (KRAJEWSKI; RITZMAN; MALHOTRA, 2017).
Por se tratar de um componente essencial para o gerenciamento e
comunicação, o mapeamento de processo pode ainda permitir a redução de custos
na prestação de serviços, a redução nas falhas de integração entre sistemas e a
melhora do desempenho da organização. Além de ser uma excelente ferramenta
para possibilitar o melhor entendimento dos processos atuais e eliminar ou
simplificar aqueles que necessitam de mudanças (GOMES et al., 2015).
Todo processo possui um conjunto de atividades, sendo algumas internas ou
dentro da própria unidade onde acontece e outros são compartilhados, podendo
ocorrer diferentes atividades em diferentes unidades, quando fizer parte de um
mesmo processo (DENNIS, 2008).
Dentro de cada processo existem atividades que agregam e as que não
agregam valor. Portanto, o Mapeamento do Fluxo de Valor (MFV) significa identificar
todas as etapas de um processo utilizando símbolos específicos da metodologia
lean e chegar ao que se chama de mapa da situação atual. Com esse mapa é
possível identificar os desperdícios, atividades que não agregam valor e, portanto,
oportunidades de melhoria, que podem ser resolvidas com círculos kaizen. A partir
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dessa identificação, um mapa da situação futura é proposto e as oportunidades
kaizen são exatamente a sua base (DENNIS, 2008; TAPPING; SHUKER, 2010).
Segundo Rother e Shook (2012) o mapeamento divide-se em 4 etapas:
1ª Etapa: Selecionar uma família de produtos que passe por etapas
semelhantes de processamento e que utilize processos e equipamentos similares,
ou seja, constituída por produtos que usem tecnologias e processos de produção
semelhantes;
2ª Etapa: Desenhar o estado atual, isto é, identificar todas as atividades
envolvidas no fluxo de material e informação do estado atual do processo;
3ª Etapa: Desenhar o estado futuro, ou seja, com base nos desperdícios
identificados no estado atual, desenhar o fluxo de material e informação desejáveis
no futuro;
4ª Etapa: Definir um plano de trabalho no qual deverão constar as ações a
implementar, os objetivos, os responsáveis e as datas de implementação.
 Mapeamento de fluxo de valor - Value Stream Mapping (VSM) - Para
Toussaint e Berry (2013), mapa de fluxo de valor é utilizado para distinguir as etapas
em um processo que geram ou não valor. Uma equipe de trabalho cria um mapa
visual de cada fase de um processo existente, para melhor entendê-lo.
Compreender claramente o estado atual é essencial para melhorá-lo e criar
uma representação detalhada do processo, facilitando o entendimento. Um mapa de
fluxo de valor difere de outros mapas ao combinar fluxo de informação com fluxo de
materiais e pessoas. Isso permite a equipe enxergar mais claramente o estado atual
de um sistema complexo e oferecer diretrizes para melhoria.
O VSM tornou-se um método essencial para a maioria das organizações
praticantes do lean, no entanto, apesar da sua alta eficiência na clarificação do
estado dos processos relativo ao valor para o cliente, ele não é capaz de medir
quantitativamente o nível global de lean, devido à ausência de uma medida
integrada.
Além disso, o VSM tem capacidades limitadas de representação do
desempenho qualitativo dos processos, tais como, satisfação de clientes e
capacidade de resposta dos fornecedores (AMIN, 2013).
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 Melhoria contínua (kaizen) - Rapid Process Impromovent Workshop
(RPIW) ou kaizen blitz - A palavra kaizen significa mudança boa ou melhoria
contínua. Assim, melhorias baseadas no bom senso, esforço e ferramentas de baixo
custo são denominadas por kaizen. A rápida implantação de melhorias pode ser feita
por uma ferramenta extremamente poderosa, um evento kaizen. Trata-se de um
projeto de curto prazo focado para melhorar um processo, com o objetivo de agregar
mais valor com menos desperdícios. Esta ferramenta enfatiza a utilização de
esforços humanos trabalhando em equipe, envolvendo treinamento e dedicação,
sendo uma abordagem de baixo custo à melhoria (COIMBRA, 2016; GABASSA,
2014).
Kaizen significa literalmente “mudar para melhor”. Eventos Kaizen são
reuniões para resolver pequenas melhorias dentro do processo, significa trabalhar
sistematicamente para superar os desafios e podem ser feitas por todos os
envolvidos no processo, ferramenta utilizada de forma contínua, visando sempre à
melhoria dos processos de forma contínia (LIKER, 2018; COIMBRA, 2016;
GABASSA).
Realizar um serviço só é possivel quando todos os envolvidos praticam o
kaizen ininterruptamente e continuamente (LIKER, 2018).
 Ferramenta 5S - São cinco termos em japonês, que começam com a letra
“S”, que descrevem práticas úteis para a organização do ambiente de trabalho. Um
ambiente limpo, onde existam apenas os equipamentos e os materiais necessários,
organizados seguindo padrões pré-estabelecidos, onde é possível encontrar
materiais com facilidade, tornando a vida das pessoas mais fácil, produtiva e segura,
motivando as pessoas para o trabalho (BERTANI, 2012; GRABAN, 2016).
O 5S é um processo para assegurar que as áreas de trabalho estejam
sistematicamente limpas e organizadas, possibilitando segurança para todos os
pacientes e para toda a equipe de trabalho. Constitui a base para a construção de
um processo lean na saúde. Nessa concepção garante que tudo possui o seu devido
lugar. Dessa forma é possível melhor atender o paciente, por meio de um fluxo de
informações mais adequado, redução de custos e eliminação do tempo gasto na
procura de coisas (HADFIELD et al., 2016).
Segundo Hadfield et al (2016) e Gabassa (2014), os cinco termos em japonês
que começam com a letra “S” são:

57

Seiri (Senso de utilização): Separar os itens necessários dos desnecessários,
destacando os desnecessários.
O objetivo é não deixar que as coisas se acumulem a ponto de atrapalhar a
organização e o fluxo de trabalho, pois isso pode impactar negativamente no lead
time do processo. Separar claramente o necessário do desnecessário.
Seiton (Senso de organização): Organizar de maneira operacional o local de
trabalho planejando o melhor lugar para colocar os itens necessários. Na área de
saúde, os materiais que são utilizados por diversos profissionais poderão ser
distribuídos em múltiplos pontos, como por exemplo, as luvas de procedimento não
estéreis em um setor de emergência, o que permite reduzir o número de passos.
Seiso (Senso de limpeza): A limpeza com de forma sistematizada, limpar
deve ser uma tarefa de rotina tanto do equipamento a ser utilizado, quanto do
ambiente. Na área de saúde, departamentos hospitalares necessitam do apoio do
departamento de limpeza centralizado para realizar ações dessa natureza.
Seiketsu (Senso de saúde e higiene): Cada pessoa deve fazer sua parte,
cuidando de sua saúde e higiene pessoal e assim, contribuindo para uma
melhor qualidade de vida. Com isso, o ambiente de trabalho torna-se mais
sadio, produtivo e harmônico.
Shitsuke (Senso de manutenção): O mais difícil de ser implantado, pois
envolve uma mudança de comportamento

procurando eliminar o que é

desnecessário e reorganizar o que é essencial.
Considera-se que para estabelecer a disciplina e garantir a sustentabilidade
dos quatro primeiros S é preciso educação e comunicação. Esse processo exige
envolvimento das pessoas com treinamento e comunicação, com o objetivo de
garantir que todas as etapas sejam cumpridas e os padrões sejam seguidos. A
aplicação da ferramenta “Cinco S” proporciona uma abordagem estruturada para a
organização, ordem e limpeza por meio do estabelecimento de uma equipe de
profissionais que consideram que o ambiente limpo é o primeiro passo para executar
as atividades e que zelam pelo próprio local de trabalho.
Esse trabalho pode ser facilitado e sustentado quando as etapas do 5S
(Figura 8) estão visíveis e quando há recompensa da equipe pelo cumprimento de
cada uma delas. Ressaltam ainda, que essa ferramenta é mais que um sistema de
organização e limpeza, é um caminho para a redução de atividades que não
agregam valor (HADFIELD et al., 2016; TAPPING; SHUKER 2010).
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Figura 8 - Círculo de realizações do 5S. Rio de Janeiro, 2020.

Fonte: Tapping e Shuker (2010)

 Análise de causa raiz - Esta análise visa identificar as origens dos
defeitos. Para isso, geralmente é realizado um Brainstorm8 sobre as possíveis
causas e, posteriormente, é efetuada uma redução de hipóteses através de rodadas
de discussão. Para encerrar esta fase, são efetuados testes para apurar se as
causas levantadas são verdadeiras (TEIXEIRA; CASSIANI, 2014).
 Gestão visual - Andon - Gestão visual começa com a simples premissa
de que “uma imagem vale mais que mil palavras”. Auxilia os envolvidos no processo
a enxergarem o que está fora do padrão e assim corrigir essa anormalidade
facilmente. Nesse sentido, os controles visuais são desejáveis nos ambientes onde o
processo de trabalho é realizado, como por exemplo, uma tabela de horários que
precisam ser seguidos (TAPPING; SHUKER, 2010; MIN et al., 2019).
Para Hadfield et al (2016) muitas são as formas de controles visuais, como
por exemplo, exposição de gráficos tanto na forma de barras como em pizza,
quadros expositores, sinalizadores, alarmes, luzes e códigos em cores. Existem
ainda outras possibilidades de utilizar legendas para otimizar o gerenciamento de
processos.

8

Tempestades de idéias que surgem nos eventos kaizen
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Nesse sentido, ao utilizar cores para organizar uma gaveta de medicamentos
de um carrinho de emergência, o profissional padroniza a periodicidade e a
responsabilidade da vistoria do vencimento, assim como se a quantidade mínima
estabelecida está sendo atendida por meio de legendas. Dessa forma, não há riscos
de falta e garantia de que não sejam administrados fora da data de validade,
permitindo com isso a redução de custos (COSTA; MONTE; ESPOSTO, 2015).
 Padronização - Mesmo os melhores processos possuem desperdícios e
por isso o trabalho padronizado deve se modificar constantemente, sendo o padrão
uma base para a melhoria contínua, ou seja, a padronização não pode engessar os
envolvidos no processo, deve facilitar a mudança quando necessária (HADFIELD et
al., 2016).
Muitos benefícios podem ser alcançados pelo trabalho padronizado e são
apontados por esse mesmo autor, como: estabilidade de processos, claros pontos
de início e parada para cada processo, aprendizagem organizacional, solução de
problemas, envolvimento do funcionário, embasamento para a melhoria contínua e
capacitação da equipe.
O trabalho padronizado com definição do que fazer, como, quando e quem
deve fazer, faz com que tudo o que está fora do padrão fique mais evidente, ou seja,
as necessidades de melhorias aparecem mais facilmente, como muda –
desperdícios, muri – sobrecarga de trabalho e, mura – falta de regularidade ou
desnivelamento na distribuição do trabalho (DENNIS, 2008; TAPPING; SHUKER,
2010; COIMBRA, 2016).
Segundo Dennis (2008) e Gabassa (2014) o trabalho padronizado é o jeito
mais seguro, fácil e eficaz de fazer o trabalho que conhecemos hoje em dia.
Simplesmente porque nossos melhores processos estão repletos de desperdícios e
o trabalho padronizado se modifica constantemente.
Para obter a garantia do sucesso na implantação do lean nos serviço não é
suficiente conhecer apenas sobre seus conceitos, princípios e ferramentas, mas sim
formar uma equipe com os profissionais envolvidos no processo que se deseja
agregar valor, envolver a alta gestão, alinhar os objetivos do projeto à unidade de
propósito da instituição, mapear as oportunidades de melhoria, criar planos de
melhoria contínua além de elaborar e implementar estratégias para a manutenção
dos resultados (TAPPING; SHUKER, 2010; GABASSA, 2014).

60

Nesse sentido, Tapping e Shuker (2010) descrevem a necessidade de se
cumprir oito passos para planejar, mapear, implantar e sustentar melhorias lean nas
instituições (Quadro 2).

Quadro 2 - Oito passos para aplicação da metodologia lean. RJ, 2020.
Comprometimento
sobre o lean
Priorização do fluxo
de valor
Entender o lean

Mapear o estado
atual
Identificação da
métrica lean
(indicadores)
Mapear o estado
futuro
Criação de evento
kaizen
Implementação dos
eventos kaizen

Comprometimento de todos os profissionais e da alta gestão
envolvidos na utilização do lean.
É preciso uma priorização dos fluxos de valor na visão do
que agrega valor para o cliente.
Capacitação da equipe envolvida no processo para que todos
possam ter um adequado entendimento sobre os princípios e
métodos do lean.
É necessária a construção do desenho da situação atual do
processo, a partir de um mapa que funcionará como uma
fotografia para se obter uma visão clara visão do estado
atual.
Identificar as métricas de desempenho que nortearão as
propostas de melhorias sob a óptica do que agrega valor
para o cliente.
Construir o desenho com as propostas de melhorias
aplicadas ao mapa que proporcionará uma visão do estado
futuro que se deseja.
Criar planos
melhorias.

para

implementação

das

propostas

de

A implementação das propostas de melhorias, através de
ferramentas, estruturadas e sistematizadas são incorporadas
ao mapa futuro através dos planos criados.
Fonte: Adaptado de Gabassa (2014)

Sendo assim, para a implantação do lean se faz necessário aprender e
compreender seus passos possibilitando o mapeamento dos processos, pois
essas ações garantem a equipe do projeto identificar e determinar a fase do
processo que se deseja melhorar.
Mapear os processos que se deseja melhorar é de suma importância para
implantação da metodologia, pois essas ações garantem a equipe do projeto
identificar e determinar a fase do processo que se deseja melhorar.
Após essas fases de implantação da metodologia é chegada a hora de
implementar um novo fluxo do processo através do mapeamento futuro, aplicando
as ferramentas que foram identificadas como necessárias pela equipe, para tornar
o processo mais fluido e livre de desperdícios.
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Esse momento é importante para que o time acompanhe a evolução das
fases transformadas. Isso possibilita a oportunidade de monitorar e corrigir o que
não se conseguiu alcançar com as mudanças realizadas. Por fim, não menos
importante, é hora de estabelecer, implementar, gerenciar e sustentar a melhoria
contínua. Pois, a aplicação da metodologia lean nas instituições de saúde não deve
ser pontual e sim uma forma de transformação cultural contínua.
Desta forma, entende-se que a implementação com êxito de qualquer plano
de melhoria contínua, consiste basicamente em gerenciar os processos e serviços
utilizando diretrizes eficazes e, para isso, é necessário ser realista com datas finais
possíveis; obter ciência e concordância de todos os envolvidos; ser detalhista e
comunicador, evidenciando o plano e promovendo entendimento; tornar tudo visual
para acompanhamento dos envolvidos; reconhecer as boas contribuições;
comemorar o que já foi feito, reconhecendo o trabalho de todos e tornar visível o
sucesso do projeto, para possíveis replicações do mesmo e assim conseguir
incentivar os grupos a desenvolver projetos no seu setor (TAPPING; SHUKER,
2010; COIMBRA, 2016).
Essas diretrizes auxiliam no convencimento e envolvimento das pessoas,
inclusive a gestão da organização, pois mostram que há um plano com começo,
meio e fim, embasado em necessidades reais e alinhado com a estratégia da
empresa (TAPPING; SHUKER, 2010; COIMBRA, 2016).

2.2 O CAMINHAR METODOLÓGICO SOB A PERSPECTIVA DO LEAN

Trata-se de um estudo descritivo, participativo com abordagem qualitativa
ancorada ao referencial metodológico do lean que documenta e descreve
sistematicamente o caminhar metodológico para a reestruturação de uma comissão
de cuidados com a pele no Instituto Nacional de Câncer, utilizando a metodologia
lean.
A pesquisa descritiva tem como finalidade descrever um fenômeno ou
situação em detalhe, especialmente o que está ocorrendo, permitindo abranger, com
exatidão, as características de um indivíduo, uma situação, ou um grupo, bem como
desvendar a relação entre os eventos. Yin (2016) comenta que a abordagem
qualitativa promove a interação do pesquisador com a organização pesquisada,
fazendo observações para a coleta de evidências. A partir das observações e
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evidências, analisa e interpreta aspectos mais profundos, fornecendo uma análise
detalhada das investigações, hábitos, atitudes e tendências.
A observação participante se inscreve numa abordagem de observação
etnográfica na qual o observador participa ativamente nas atividades de coleta de
dados, sendo requerida a capacidade do investigador se adaptar à situação
(PAWLOWSKI et al, 2016). A mesma é realizada em contato direto do investigador,
com os sujeitos do estudo, nos seus contextos culturais, sendo o próprio
investigador instrumento da pesquisa.
Este tipo de pesquisa é uma metodologia coletiva, que favorece as
discussões e a produção cooperativa de conhecimentos específicos sobre a
realidade vivida, além de fornecer aos pesquisadores e grupos sociais os meios de
se tornarem capazes de responder com maior eficiência aos problemas da situação
em que vivem, em particular sob a forma de estratégias de ação transformadora.
(BRASIL, 2018)
A pesquisa participativa permite integrar ao processo de investigação a
possibilidade de aprendizagem, a partir da relação entre o pesquisador e os
participantes do estudo. Sendo de grande relevância na área de enfermagem e no
contexto da saúde, servindo como instrumento para educação, investigação e
mudança, podendo ser aplicada em variados grupos como: de profissionais, de
gestores, de estudantes e da população em geral, tanto nas comunidades quanto
em instituições (ROLIM et al., 2004).
A abordagem qualitativa auxilia no estudo dos fenômenos que envolvem os
seres humanos e suas difíceis relações sociais, apresentando resumos abrangentes
do fenômeno estabelecidos em diversos ambientes. Ajudam a formar as percepções
dos profissionais de enfermagem a respeito de um problema ou situação,
conceituações de potenciais soluções e compreensão das experiências e das
preocupações dos sujeitos. A pesquisa qualitativa “é uma forma de captar o ponto
de vista do indivíduo, de localizar o observador no mundo e dar visibilidade a este”
(MAGALHAES et al., 2016).
A abordagem qualitativa tem como identidade o reconhecimento da existência
de uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, numa interdependência viva
entre o sujeito e o objeto, e uma postura interpretativa, portanto não neutra e nem
imparcial do sujeito-observador, que atribui um significado aos fenômenos que
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interpreta. As abordagens qualitativas têm propósitos comuns ao analisarem os
resultados atribuídos pelos sujeitos aos fatos, às relações e às práticas profissionais.
Esta abordagem é coerente com a metodologia utilizada para investigações
dos fenômenos, tendo em vista que eles emergiram da comissão de cuidados com a
pele, a partir de observações e discussões amplas sobre os processos de cuidado
(POLIT; BECK, 2019).
Esta pesquisa foi realizada no Instituto Nacional de Câncer (INCA), na
Unidade I (HCI), no prédio vertical situado à Praça da Cruz vermelha - RJ.
Em agosto de 1996, a comissão de curativos era composta apenas por
enfermeiros com expertise na área de cuidados com a pele. Com o passar do
tempo, houve algumas substituições por motivos internos e, no decorrer dos anos,
alguns componentes foram se aposentando, não havendo substituição destes
profissionais. Desta forma, as ações de cuidados com a pele dos pacientes
passaram a ser de responsabilidade dos enfermeiros que coordenavam cada
setor/unidade (ambulatório, emergência ou unidade de internação). Em 2017,
quando esta pesquisadora retornou de uma licença prolongada por motivo de
saúde,foi convidada para ser coordenadora da comissão e, a partir desse período,
iniciou uma busca por profissionais para composição da comissão.
O HCI possui diversos setores para atendimento hospitalar: atendimento
emergencial, internações (clínicas, cirúrgicas, CTI e pediatria), bem como as
consultas ambulatoriais. Os ambulatórios são distribuídos dentre as áreas internas e
externas da Instituição e se dividem de acordo com os tipos de câncer, obedecendo
às suas especificidades. Assim temos os ambulatórios de: abdome, dermatologia,
neurologia, tórax, cabeça e pescoço, pediatria, hematologia, plástica, clínica da dor,
urologia e oncologia clínica.
A área de internação hospitalar está distribuída nos seguintes andares do
prédio: a emergência fica situada no térreo e as demais clínicas ficam distribuídas
pelos andares, sendo que do quarto andar até o oitavo, são divididos em ala A e B.
No sétimo andar, encontra-se o Centro de Transplante de Medula Óssea (CEMO),
no nono andar fica o centro cirúrgico, no décimo andar está situado o Centro de
Terapia Intensiva (CTI) e a Unidade de Pós-Operatório (UPO).
A Comissão de Cuidados com a Pele (CCP) funciona no andar térreo do
HCI/INCA. A unidade não possui um ambulatório específico para realização das
ações de prevenção e tratamento de lesões de pele.
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2.2.1 Participantes

Mesmo sendo a Comissão de Cuidados com a Pele formada por uma equipe
multidisciplinar, fizeram parte deste estudo somente os enfermeiros colaboradores
da comissão, por acreditar que os cuidados com a pele do paciente são ações de
responsabilidade principal desses profissionais, pois de acordo com a Resolução do
COFEN nº 567/2018, que regulamenta a atuação da equipe de enfermagem no
cuidado aos pacientes com feridas, compete ao enfermeiro avaliar, prescrever e
executar curativos em todos os tipos de lesões em pacientes sob seus cuidados,
coordenar e supervisionar a equipe de enfermagem na prevenção e cuidado de
pessoas com lesões cutâneas, além de desempenhar atividades de prevenção e
cuidado às pessoas com lesões (COFEN, 2018).
Sendo assim, compreende-se que a assistência de enfermagem à pessoa
com lesão de pele está implícita nas atribuições do enfermeiro, desde o nível de
menor ou maior complexidade técnica, respeitando-se as atribuições privativas de
outras categorias profissionais (CAMPOS et al., 2016).
Os critérios de exclusão: Os profissionais que estavam afastados do serviço
por motivo de férias ou qualquer tipo de licença no período da coleta de dados.

2.2.2 Aspectos éticos

Para atender aos critérios éticos, foram seguidas as recomendações da
Resolução nº 510/16 (BRASIL, 2016) do Conselho Nacional de Saúde que prescreve
sobre a ética na pesquisa com seres humanos no país. O projeto de pesquisa será
submetido ao Sistema CEP/CONEP - Plataforma BRASIL do Comitê de Ética da
Universidade Federal Fluminense (UFF), bem como do Instituto Nacional de Câncer
(INCA), visto que envolve os enfermeiros colaboradores da comissão de cuidados
com a pele do INCA I, sob o número 08783919.9.0000.5243.
Todos os participantes da pesquisa foram esclarecidos quanto aos objetivos e
a metodologia do estudo, bem como da apresentação do Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido (TCLE), de acordo com o modelo utilizado pelo INCA (Apêndice
A). Aos participantes foi dada a opção de tomada de ciência do conteúdo, através da
leitura feita pelos mesmos, juntamente com a pesquisadora. Após concordarem,
todos assinaram o TCLE que foi emitido em duas vias, onde uma via permaneceu
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com o colaborador e a outra foi entregue à pesquisadora. Garantiu-se aos
participantes o respeito aos seus direitos, a preservação de suas identidades e o
sigilo das informações. Nesse sentido, a participação foi voluntária e os
colaboradores tiveram a liberdade de participar ou se retirar do estudo sem qualquer
prejuízo para si.
Algumas imagens de participantes foram utilizadas para ilustrar esta tese,
devidamente autorizadas através do termo do uso de direito de imagem (Apêndice
D).
A pesquisa poderia oferecer riscos relacionados a constrangimento ou
desconforto dos participantes do estudo, no sentido de se sentirem expostos em
participarem de forma conjunta com os colaboradores de outros setores. Assim, a
pesquisadora deixou os participantes muito à vontade para colocarem suas opiniões,
ideias e sugestões, visando à reestruturação da comissão de cuidados com a pele,
além de deixar claro e garantido o anonimato dos mesmos.
Como benefícios do estudo, acredita-se que a aplicabilidade da metodologia
lean na instituição possa proporcionar mudanças necessárias no cenário oncológico,
no que se refere não somente aos processos de gerenciamento do cuidado com a
pele do paciente oncológico, como também as mudanças na organização da
comissão de cuidados com a pele do HCI, podendo ser, futuramente, disseminados
os resultados a fim de incentivar a implementação da referida metodologia em todas
as unidades do INCA. Além disso, poderá trazer indícios de uma mudança cultural
envolvendo outros profissionais de diversos setores/serviços da organização, não
apenas os envolvidos na comissão.

2.2.3 Coleta de dados

A técnica utilizada para a coleta de dados foi a observação participativa com o
auxilio de um diário de campo (MINAYO, 2014).
Trata-se de uma técnica para conseguir informações utilizando os sentidos na
obtenção de determinados aspectos da realidade, não consistindo apenas em ver e
ouvir, mas também em examinar fatos e fenômenos que se deseje estudar. A
observação possibilita o contato pessoal e estreito do investigador com o fenômeno
pesquisado, apresentando como principal objetivo registrar e acumular informações
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que devem ser controladas e sistemáticas conforme aponta Marconi e Lakatos
(2017).
Destarte, refere-se a uma situação onde o pesquisador e os sujeitos do
estudo se encontram em uma relação de interação, onde a coleta de dados
acontece no mesmo ambiente em que os sujeitos habitam, não sendo mais vistos
como objetos de pesquisa, mas sim fazendo parte dela e interagindo no estudo. É
um método que permite acender a situações e eventos comuns, sendo difícil de
captar através de entrevistas ou através de instrumentos de autoavaliação
(STRAND; OLIN; TIDEFORS, 2015).
A coleta dos dados para elaboração dessa tese foi realizada em quatro
etapas, ancoradas sob a perspectiva da metodologia lean, para reestruturação da
Comissão de Cuidados com a Pele, na instituição de saúde INCA/I.
O período de coleta ocorreu de junho de 2019 a março de 2020, a partir das
reuniões realizadas no andar térreo do HCI/INCA, com os enfermeiros participantes
do estudo, onde a pesquisadora vivenciou algumas situações que enriqueceriam a
análise e a discussão dos dados.
A coleta de dados foi realizada em etapas definidas na figura 9 e descritas
com mais detalhes em seguida.

Figura 9 - Etapas da pesquisa. Rio de Janeiro, 2020.

1ª Etapa

2ª Etapa

3ª Etapa

Formação e
capacitação da
equipe na
metodologia lean

Mapeamento do
estado atual

Identificação dos
problemas

4ª Etapa

Aplicação da metodologia lean na
reestruturação da Comissão de Cuidados
com a Pele

Fonte: Elaborada pela autora (2020)
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2.2.3.1 Primeira etapa da coleta de dados

Na primeira etapa da coleta de dados a pesquisadora efetivou a formação da
equipe, bem como providenciou os meios necessários para capacitá-la, através de
aulas ministradas pela pesquisadora, nas dependências do INCA I e proporcionou
acesso a plataforma digital para a realização de cursos online no período de junho a
agosto de 2019.
 Formação da equipe - Visando a formação da equipe, o primeiro passo foi
uma aproximação com os enfermeiros a fim de identificar quem gostaria de fazer
parte da equipe. Para isso, a pesquisadora visitou todos os setores da instituição e
se dirigiu ao enfermeiro rotina. Em uma conversa informal, teve a oportunidade de
se apresentar como Coordenadora da Comissão, expondo as ideias em relação ao
desenvolvimento de vários projetos para a reestruturação da comissão e
aproveitando-se do momento, indagou ao mesmo se havia interesse em fazer parte
da equipe da CCP, dando-lhe tempo para pensar se participaria e/ou indicaria outro
profissional, esclarecendo que a preferência seria para o enfermeiro rotina, pois este
poderia disseminar de forma integral as informações referentes às ações
desenvolvidas pela equipe da CCP.
A pesquisadora, enquanto coordenadora, atuou com a responsabilidade de
direcionar a equipe no que se refere à organização necessária para atualização e
padronização

dos

processos.

Desta

forma,

os

enfermeiros

colaboradores

continuariam realizando suas funções laborais nos seus respectivos setores,
participando das reuniões e colaborando para a reestruturação da comissão, uma
vez que as instituições de saúde do Estado do Rio de Janeiro passam por
dificuldades financeiras e a redução de recursos humanos é grande, não sendo
possível, desta forma, manter a exclusividade desses profissionais somente na
comissão.
Sendo assim, necessitando compor a equipe de profissionais, a pesquisadora
se dirigiu a todos os setores da instituição em busca de enfermeiros que tivessem
interesse em participar da equipe, sem dedicação exclusiva. Os mesmos atuariam
nos seus setores de origem atendendo os pacientes com lesões cutâneas, contudo
participariam das reuniões da comissão para a elaboração dos protocolos de
cuidado com a pele do paciente oncológico.
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Então, a equipe foi formada com um ou dois representantes enfermeiros de
cada setor, além de assistente social, fisioterapeuta e psicólogo, formando assim
uma equipe multidisciplinar.
O cuidado desenvolvido pelo enfermeiro nos hospitais demanda de várias
atribuições: burocráticas, técnicas, científicas, busca de materiais, medicamentos e
informações. Todas essas ações reduzem o tempo de cuidado com o paciente. Para
solucionar esse problema, o lean prega a integração entre diferentes áreas
funcionais para incrementar o desempenho operacional dos hospitais, porém em
situações específicas esta metodologia trata da formação de equipes com
conhecimentos similares sobre um determinado assunto, com o objetivo de
uniformizar e sistematizar as ações relacionadas ao processo (CHADHA; SINGH;
KALRA, 2012).
Para que fosse possível a reestruturação desta comissão junto aos
enfermeiros colaboradores, a pesquisadora formou uma equipe de projeto lean.
Entretanto, de acordo com esta metodologia, para se organizar um serviço ou
processo se faz necessário realizar a capacitação do time para desenvolver e aplicar
as ferramentas lean nos processos de cuidado, com o objetivo de melhorar a
segurança e a qualidade da assistência prestada, neste caso, aos pacientes
oncológicos com ou em risco de desenvolver lesões cutâneas.
 Capacitação lean - Para promover a capacitação da equipe, a
pesquisadora realizou vários cursos de treinamento, sobre lean, six sigma e lean
healthcare, para que pudesse ter expertise na área e assim poder atuar como
facilitador lean no desenvolvimento do projeto de reestruturação da Comissão de
Cuidados com a Pele. A capacitação da pesquisadora vai de encontro ao que
permeia a implantação de um projeto utilizando a metodologia lean quanto a
necessidade de atuação de um especialista lean, justificando o tipo de pesquisa
utilizada neste estudo.
A implantação de um projeto utilizando a metodologia lean, em qualquer área,
necessita de um profissional com capacitação para atuar como facilitador e conduzir
as etapas de elaboração do projeto. Razão pela qual esta pesquisadora buscou no
mercado alguns cursos de especialização lean para poder assumir esse papel no
processo de reestruturação da CCP.
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As capacitações lean funcionam de acordo com os diversos níveis dos Belts.
Belts são os estágios para ser tornar habilitado a capacitar pessoas, bem como
elaborar, implementar e acompanhar projetos lean, six sigma ou lean six sigma. O
quadro 3 demonstra a representação dos estágios lean.

Quadro 3 - Representação dos estágios lean (Belts). Rio de Janeiro, 2020.
BELT

ATUAÇÃO
O profissional tem noções da linguagem usada na metodologia lean six
sigma e possui condições de auxiliar na coleta de dados e informações
nos projetos de melhoria.
Além de conhecer os termos próprios da metodologia e poder coletar
dados, consegue utilizar algumas ferramentas básicas para melhorias
pontuais na estação de trabalho ou em processos específicos.
Tem condições de gerenciar um projeto de melhoria em uma
organização, além de aplicar técnicas e ferramentas do lean six sigma,
como o método DMAIC.
É responsável por traçar as estratégias de vários projetos de melhoria,
ensinar técnicas e ferramentas e se for preciso, aplicar técnicas
avançadas de análise de dados.
É capaz de implantar um sistema de gestão Seis Sigma, treinar e
motivar equipes, gerenciar projetos, seus riscos e custos e, para que
tudo isso funcione em harmonia, liderar! O MBB é, acima de tudo, o líder
de todo o programa six sigma e seus belts.
Fonte: Elaborado pela autora (2020)

No que se refere à capacitação da equipe, a pesquisadora adquiriu a
liberação de cursos online na plataforma Voitto9, White Belts e Lean Healthcare para
todos os enfermeiros colaboradores, bem como para os chefes da Divisão de
Enfermagem, tendo em vista que, de acordo com a metodologia lean, faz-se
necessário a participação de todos os profissionais envolvidos nos processos e,
essa participação efetiva é o que garante o sucesso do projeto.

9

Voitto - Escola de Gestão. Disponível em: www.voitto.com.br
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2.2.3.2 Segunda etapa da coleta de dados

Na segunda etapa da coleta de dados, foi elaborado o mapeamento atual dos
processos da CCP, através de eventos kaizen, no período de agosto a novembro de
2019.
 Mapeamento dos processos desenvolvidos pela CCP - Em um evento
kaizen, realizado nos dias 15 e 16 de agosto de 2019, no período de 14 a 17 horas,
a equipe da comissão se reuniu no auditório do HCI/INCA, localizado no andar
térreo da instituição, com capacidade para 30 pessoas, onde compareceram mais de
70% dos colaboradores.
1ª dia - Nesse dia a discussão girou em torno do lean, enquanto metodologia,
bem como da sua implementação na instituição para reestruturar a comissão. Foi
apresentada a aplicabilidade da metodologia em outras instituições de saúde tanto
públicas como privadas, com seus respectivos resultados.
2ª dia - As ferramentas lean foram apresentadas pela pesquisadora a fim de
que pudesse ser escolhido o melhor caminho para a reestruturação. A ferramenta
escolhida e que melhor se adaptava foi o Mapeamento de Fluxo de Valor.
A jornada lean nas instituições de saúde deve ser iniciada através da
identificação das atividades que agregam ou não valor ao paciente e assim, iniciar o
trabalho de eliminação dos desperdícios ao longo do fluxo do paciente, durante seu
tratamento. Neste período, o paciente oncológico necessita de atenção em diversos
seguimentos relacionados ao tratamento, bem como as comorbidades advindas
deste, além das situações relacionadas à doença.
Para entender o que é valor sob a ótica do cliente, primeiramente, é
necessário entender quem é o cliente em uma unidade hospitalar. Em seguida,
entender onde esse valor é criado. Na estrutura da instituição de saúde, aos olhos
do cliente, desperdícios estão condicionados a uma estrutura departamentalizada,
sem o foco no fluxo do paciente como um todo (KANAMORI et al., 2016).
O Mapa de Fluxo de Valor (MFV) permite ao time verificar facilmente o fluxo
de trabalho e a informação necessária para um conjunto específico de processos
interligados por algum assunto. Exemplo: seguir um paciente ou um trabalho através
de uma série de processos (HADFIEED et al., 2016).
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Para a construção do MFV foi realizado um evento Kaizen de cinco dias, no
período de 16 a 20 de setembro de 2019, de 14 a 17 horas.
Segundo Hadfieed et al (2016) o Mapeamento de Fluxo de Valor se inicia ao
se desenhar um rascunho do estado atual utilizando vários ícones de acordo com os
principais processos.
Diante do exposto, a equipe optou por mapear o fluxo de entrada do paciente
na instituição. Realizou-se o fluxo de entrada do paciente em cada unidade de
atendimento da instituição, sendo elas: Departamento de Emergência, Ambulatório e
Central de Internação.
A pesquisadora dividiu a equipe de acordo com as unidades de cuidado
ambulatorial e a unidade de internação. A partir daí, cada grupo teve um tempo para
discutir sobre os processos realizados. Vale ressaltar que a pesquisadora fez
questão de participar e colaborar com as discussões em cada grupo. Após 30
minutos, cada grupo teve a oportunidade de expor os processos relacionados à
unidade em que atua, enquanto a pesquisadora realizava os apontamentos
(rascunho do mapa) descritos por cada grupo. Após a elaboração do rascunho do
mapa, a pesquisadora assumiu a responsabilidade de realizar o desenho do mapa e
apresentá-lo à equipe na semana seguinte.
No dia 30 de setembro de 2019 foi apresentado o desenho do mapeamento
atual à equipe, para avaliação e considerações do time, a fim de chegar a um
consenso sobre o resultado.

2.2.3.3 Terceira etapa da coleta de dados

Na terceira etapa da coleta de dados foram identificados os problemas
relacionados aos processos da CCP e em seguida, esses problemas foram
priorizados, no período de outubro a novembro de 2019.
 Identificação dos problemas - Nesta fase foi realizada a análise do mapa
atual a fim de identificar os problemas relacionados ao processo de cuidado com a
pele do paciente oncológico, desde a sua entrada na instituição até a sua alta.
Foi realizado um evento kaizen de melhoria contínua no período de 14 a 16
de outubro de 2019, no período de 14 a 17 horas no auditório, com os colaboradores
a fim de identificar os problemas relacionados a partir da análise do estado atual dos
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processos, identificação dos fluxos e agregação e não agregação de valor para o
cliente,

bem

como

identificar

os

problemas

relacionados

aos

processos

desenvolvidos na Comissão de Cuidados com a Pele.
Vários problemas foram evidenciados a partir das análises de cada processo
identificado nos mapas de processos, através das discussões e consenso que
ocorreram durante as reuniões junto aos colaboradores.
Durante este evento, alguns integrantes manifestaram o desconhecimento
sobre os insumos para curativos na prevenção e tratamento das lesões cutâneas,
bem como quais eram os tipos de lesões que os pacientes oncológicos
apresentavam.
Devido ao desconhecimento sobre os materiais levantados neste dia e, em
comum acordo com a equipe, foi realizado um evento kaizen no dia 23 de outubro
de 2019, no período de 09 às 12h para a elaboração dos instrumentos para a
identificação dos curativos realizados e dos insumos existentes na instituição
(APÊNDICE B e C). Esse levantamento de dados foi realizado durante trinta dias.
Após esse período, os resultados foram entregue à pesquisadora que
assumiu a responsabilidade de lançá-los em Planilha de Excel versão 2007.
 Priorização dos problemas - A priorização dos problemas relacionados
aos processos de cuidados com a pele do paciente oncológico ocorreu no período
de 11 a 12 de novembro de 2019,quando foi realizado um novo encontro, no período
de 14 a 17 horas. Novas discussões surgiram entre os participantes até chegarem
ao consenso para identificarem os problemas prioritários. A escolha da lista de
prioridades se deu através de votação dos colaboradores, que foram separados em
grupos composto por três enfermeiros, totalizando sete grupos. Após a votação
iniciou-se uma nova discussão para a priorização final dos problemas, através do
consenso.

2.2.3.4 Quarta etapa da coleta de dados

Nesta etapa, após o mapeamento e a identificação dos problemas
relacionados aos processos da CCP, foi efetivamente aplicada à metodologia lean
na reestruturação da CCP, através da utilização de algumas ferramentas que
constituem essa metodologia.
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 Aplicação da metodologia lean na reestruturação da CCP - Após o
conhecimento do estado atual dos processos e a identificação dos problemas
relacionados ao cuidado com a pele do paciente oncológico, foram elaborados,
individualmente, os mapas de todos os setores por onde passa o paciente na
instituição, bem como uma projeção do que se desejava alcançar de melhoria nos
processos de cuidados, a partir do desenho do estado futuro dessas ações com a
aplicação de algumas ferramentas lean. Para o desenvolvimento dessas ações o
time lean se reuniu em um evento kaizen, com duração de 3 meses, no período de
novembro de 2019 a março de 2020, com dois encontros semanais, no período da
tarde de 14 a 17 horas.
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CAPÍTULO III

3 RESULTADOS E ANÁLISE DOS DADOS

Este capítulo apresenta os resultados obtidos nesta pesquisa, baseados nas
quatro etapas da coleta de dados e fundamentados nos estudos encontrados na
revisão da literatura.
Foi possível destacar que os problemas da CCP estavam relacionados a não
existência de uma equipe multidisciplinar que desenvolvesse suas ações no
contexto do cuidado com a pele do paciente oncológico, atendido no HCI/INCA de
forma holística, padronizada e sistematizada e problemas relacionados ao processo
de como tal cuidado ocorria de forma isolada.
Sendo assim, para compreender melhor como os cuidados com a pele eram
realizados, a primeira ação desenvolvida pela pesquisadora foi percorrer todos os
setores da instituição e conversar com os enfermeiros que atuavam na linha de
frente, executando os processos de cuidado com a pele e com os gestores que
promovem as condições para que os processos ocorram.
A avaliação de como o processo ocorre, de acordo com o lean, não pode ser
realizada em outro local que não seja onde o processo é desenvolvido. Sendo
assim, em seguida, a comissão foi composta por um ou dois enfermeiros de cada
setor, bem como pelos profissionais de outras categorias, incluindo Assistente
Social, Fisioterapeuta, Médico, Psicólogo e Nutricionista.
Após a composição da equipe multidisciplinar, que foi constituída de acordo
com a Resolução nº 1135, de 25 de março de 2015, que aborda sobre a
composição, as atribuições de uma comissão de prevenção e tratamento de lesões
cutâneas no Estado do Rio de Janeiro, foi realizada a capacitação lean dos
enfermeiros colaboradores, a fim de identificar e solucionar os problemas para a
reestruturação da comissão de cuidados com a pele.

3.1 Mapeamento dos processos desenvolvidos pela CCP

O mapeamento de processo é muito utilizado para padronizar o trabalho e
identificar as oportunidades de melhorias nos processos de serviços. Além de ser
uma ferramenta extremamente importante, capaz de transformar e melhorar o
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procedimento, o mapeamento permite o aprofundamento no que se refere ao
conhecimento e à compreensão do processo. Promovendo assim mudanças para
uma melhoria continua, relacionada à comissão de cuidados com a pele.
Esse mapeamento pode ajudar as organizações e os serviços a se tornarem
mais eficientes. No que se refere às instituições de saúde, a aplicação dessa
ferramenta tem o poder de tornar os processos de cuidados cada vez mais seguros
e eficientes, gerando ao cliente final, uma saúde de qualidade.
Para a elaboração do mapeamento foi realizado um evento kaizen de cinco
dias, conforme demonstrado no Quadro 4, no período da tarde, onde os
participantes do projeto foram os enfermeiros colaboradores da comissão, de todos
os setores do HCI, tanto da área ambulatorial quanto da área de unidade de
internação hospitalar.

Quadro 4 - Kaizen para construção do macroprocesso. Rio de Janeiro, 2020.
Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

16/09/2019

17/09/2019

18/09/2019

19/09/2019

20/09/2019

14 às 17h

14 às 17h

14 às 17h

14 às 17h

14 às 17h

Definir o papel
de cada
colaborador
Discutir sobre
quais
ferramentas
seriam
utilizadas

Discutir a
construção do
mapeamento da
entrada do
paciente pela
Emergência

Discutir a
construção do
mapeamento da
entrada do
paciente pelo
Ambulatório

Discutir a
construção do
mapeamento da
entrada do
paciente pela
Unidade de
Internação

Construído o
mapa de
macroprocesso
com as entradas
dos pacientes.
Agendado novo
evento Kaizen
para
identificação
dos problemas

Fonte: Elaborado pela autora (2020)

O mapeamento do macroprocesso relacionado ao fluxo de entradas e saídas
do paciente na instituição foi possível a partir das descrições feitas por cada grupo
de profissionais envolvido no cuidado do paciente em todos os setores do HCI. O
desenho do mapa (Figura 10) permitiu que o grupo compreendesse e identificasse
todos os processos de cuidados relacionados ao paciente, a partir de um evento
kaizen.
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Figura 10 - Mapeamento dos processos desenvolvidos pela CCP. Rio de Janeiro, 2020.

Fonte: Elaborada pela autora adaptado de BPMN (Business Process Model and Notation) conjunto de padrões gráficos que especificam símbolos
usados em diagramas e modelos de processos. Permite modelar diferentes aspectos de fluxos de processos e fluxos de trabalho.
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3.2 Identificação dos principais problemas relacionados aos processos da CCP

A identificação dos problemas relacionados aos processos da CCP se deu a
partir da análise do mapeamento de processos (Figura 10), pelos enfermeiros da
comissão, que fazem parte do time lean.
A avaliação do mapa para identificação dos processos e dos problemas
relacionados aos cuidados com a pele do paciente oncológico ocorreu através de
um evento kaizen (Quadro 5), na sala 32, do andar térreo, do HCI/INCA, que
proporcionou uma discussão entre os enfermeiros da comissão e a pesquisadora,
coordenadora da CCP.
Quadro 5 - Kaizen para avaliação do macroprocesso. Rio de Janeiro, 2020.

1º Dia
14/10/2019
14 às 17h

2º dia
15/10/19
14 às 17h

3º dia
16/10/19
14 às 17h

A coordenadora
apresentou o mapa.
Foi realizada uma
discussão sobre a
entrada do paciente
de uma forma
integralizada.

A reunião foi iniciada
com uma solicitação do
grupo para divisão por
áreas afins.
Cada grupo discutiu
sobre os problemas
relacionados aos seus
setores.

Na continuação da análise do
mapa, através dos grupos,
foram identificados os
problemas relacionados aos
processos da CCP.
Outros problemas relacionados
à CCP foram detectados através
de Brainstorm, bem como foi
discutida a necessidade de
priorização dos problemas.

Fonte: Elaborado pela autora (2020)

De acordo com o lean, o mapeamento dos processos é uma ferramenta que
funciona como uma fotografia da empresa/instituição, serviço ou processo,
permitindo-nos compreender a situação atual, além de nos proporcionar a
possibilidade de avaliar, compreender e classificar os que são mais críticos,
identificando as possibilidades de melhoria. Esta classificação ocorre de acordo com
a visão da equipe ou de uma necessidade demonstrada ou solicitada pelos líderes,
gerentes ou diretores da instituição.
O Mapa de Processo (MP) trabalha com a estipulação de todas as etapas
envolvidas para conhecer como eles estão acontecendo dentro da instituição e
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quem são os responsáveis pelo seu desenvolvimento. Sendo assim, torna-se
importante conhecê-los com afinco e gerenciá-los, tornando-os cada vez mais
seguros e eficientes. Desta forma, faz-se necessário que a avaliação do MP seja
realizada pela equipe do projeto, que deve ser constituída pelos profissionais
envolvidos, contando essencialmente com o apoio das lideranças (MIN et al., 2019).
No decorrer do evento kaizen, a equipe do projeto da CCP contou com a
participação ativa da pesquisadora que atuou como facilitadora lean, analisando e
compreendendo cada etapa apresentada no mapa com as fases do caminhar
realizado pelo paciente na instituição, identificando os desperdícios e os gargalos
presentes em cada etapa, gerando uma lista de problemas evidenciados a seguir.

3.2.1 Problemas relacionados aos processos de cuidado da CCP

Destaca-se a seguir, a lista dos problemas evidenciados nos processos de
cuidado com a pele do paciente oncológico, relacionados sem critérios de
elegibilidade quantos as prioridades para serem solucionados:
 A falta de um instrumento para avaliação de risco do paciente com lesão de
pele;
 Fornecimento de insumos sem critério e sem um cheklist;
 Ausência de um ambulatório para a prevenção e tratamento da Síndrome
Mão Pé;
 Orientações verbais (ausência de guia de orientação à saúde, relacionado
ao cuidado no domicílio);
 Ausência de instrumento para mensuração de lesão de pele dos pacientes,
próprio da instituição;
 Falta de um grupo de orientação com os familiares e os pacientes para o
cuidado em casa;
 Falta de atualização dos integrantes da comissão sobre os cuidados com
as lesões cutâneas;
 Atualização do regimento interno da CCP (regimento desatualizado e
incompleto);
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 Falta de padronização dos processos de cuidados relacionados à
prevenção e tratamento das lesões de pele;
 Falta de padronização dos insumos;
 Desconhecimento de novas tecnologias para o cuidado com a pele;
 Desconhecimento dos tipos de lesões existentes na instituição;
 Desconhecimento dos insumos existentes na instituição;
 Layout físico ineficiente para o atendimento do paciente estomizado;
 Falta de protocolo para prevenção e tratamento da lesão de pele;
 Falta de um banheiro exclusivo para ser utilizado pelo paciente estomizado.

Após a identificação dos mais diversos problemas relacionados aos cuidados
com a pele do paciente oncológico da instituição, que de acordo com a metodologia
aplicada, devem ser compreendidos como oportunidades de melhoria, o time lean
através de consenso resolveu que as prioridades na resolução de problema se
dariam frente às necessidades de melhorar a comunicação entre os profissionais, ter
um ambiente que funcionasse como um escritório da comissão e também atender às
necessidades advindas da instituição.
Desta forma, os processos priorizados (Quadro 7) foram definidos através de
consenso pelo time lean no decorrer do Brainstorm, onde surgiu, também como
necessidade, a mudança do layout do serviço de estomaterapia, pois o espaço físico
no qual os processos são desenvolvidos não comporta atender à demanda com
qualidade.
Essa necessidade nasceu a partir do questionamento da chefia dos
ambulatórios, da enfermeira estomaterapeuta da instituição, da coordenadora da
CCP e da enfermeira responsável pelo ambulatório de abdômen e unidade
hospitalar do abdômen, não só pelo layout, mas para o desenvolvimento de um
projeto, voltado para o paciente em pré e pós-operatório.
Outra demanda que emergiu no Brainstorm, por necessidade da divisão de
enfermagem, foi a necessidade de uma padronização de fornecimento de um creme
específico para a prevenção da síndrome mão pé, que é um efeito adverso
relacionado

ao

Capencitabina.

paciente em uso dos quimioterápicos orais, dentre

eles
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Sendo assim, decidiu-se que os problemas evidenciados seriam classificados
como prioritários, a serem solucionados através da aplicabilidade da metodologia
lean, a partir do emprego das ferramentas pertinentes às soluções de problemas
dentro desse contesto de cuidado, através de um evento kaizen de dois dias
(Quadro 6), de 11 a 12 de novembro de 2019, no período da tarde.

Quadro 6 - Kaizen para priorização dos problemas da CCP. Rio de Janeiro. 2020.
1º Dia

2º dia

11/11/2019

12/11/2019

14 às 17h

14 às 17h

A coordenadora informou que os

A reunião foi iniciada com uma

colaboradores seriam divididos em

solicitação para que cada grupo

grupos de 3 pessoa, totalizando 7

apresentasse a justificativa para a

grupos os problemas foram então

escolha das prioridades.

descritos no quadro e os grupos

Após essa discussão foi decidido

separados iniciaram uma

então, entre todos os colaboradores

discussão com o objetivo de

através de um consenso quais

ordenar os problemas de forma

seriam os problemas prioritárias para

prioritária. A votação foi realizada.

serem solucionados.

Fonte: Elaborada pela autora (2020)

Posteriormente, a equipe decidiu realizar o mapeamento atual e futuro dos
processos de cuidados com a pele dos pacientes, em todos os setores de entrada
dos mesmos na Instituição. A seguir, o quadro 7, descreve de forma ordenada os
problemas prioritários a serem solucionados, bem como as ferramentas aplicadas.
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Quadro 7 - Lista das priorizações dos problemas e ferramentas utilizadas. Rio de
Janeiro, 2020.
Lista de Priorização

Nº

Oportunidades de melhoria (problemas)

Ferramentas lean

1

Ausência de um meio de comunicação efetivo e satisfatório
não somente para a equipe colaboradora, como também
para os profissionais da instituição e também para os
pacientes.

Gestão Visual
Padronização da
comunicação

2

Atualização do regimento interno
desempenhadas pela equipe da CCP.

3

Ausência de um fluxo de atendimento do paciente através
de um parecer técnico para avaliação de lesões.

Kaizen
Fluxograma
Trabalho padronizado

4

Desconhecimento dos insumos existentes na instituição e
dos curativos mais realizados.

Kaizen
Relatório

5

A necessidade de atualização da equipe de colaboradores
frente às novas tecnologias.

6

A necessidade de atualização da equipe de colaboradores
frente aos cuidados com a pele do paciente oncológico.

7

8

das

atividades

Layout físico ineficiente para o atendimento do paciente
estomatizado e criação de banheiro específico para
pacientes estomatizados.

Necessidade de padronização para o fornecimento do
creme para prevenção e tratamento da Síndrome Mão
Pé em paciente em uso de quimioterápico oral.

Kaizen
Trabalho padronizado

Kaizen
Trabalho padronizado

Kaizen
Trabalho padronizado
Trabalho padronizado
Disposição física
Layout
5S
MFV
Trabalho padronizado
Layout
MFV
Fluxograma

Fonte: Elaborado pela autora (2020)

É importante salientar que apesar de anteriormente, na descrição do
referencial metodológico, ter sido explicitado um quadro com várias ferramentas que
podem ser aplicadas no contexto das instituições de saúde, no presente estudo
foram utilizadas apenas as ferramentas necessárias para mitigar ou eliminar os
desperdícios específicos a esse contexto de cuidado com a pele do paciente
oncológico do HCI/INCA
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Após a equipe ter chegado ao consenso das prioridades dos problemas
evidenciados, iniciou-se o processo de aplicação das ferramentas lean para
organização dos processos de cuidados, a partir dos problemas evidenciados e
priorizados, sequencialmente, conforme descrição abaixo:

3.3 Aplicação da metodologia lean na reestruturação da CCP, conforme a
priorização dos problemas

A aplicação das ferramentas da metodologia lean na reestruturação da CCP
se deu seguindo os critérios de prioridades, descritos sequencialmente, conforme
quadro 7.

3.3.1 A ausência de um meio de comunicação efetivo e satisfatório, não
somente para a equipe colaboradora, como também para os profissionais da
instituição e os pacientes

A fim de sanar esse problema, foi criado um grupo de aplicativo (Whatsapp)
para facilitar a comunicação entre a equipe, pela necessidade de uma comunicação
rápida e efetiva. Pois, muitas vezes, alguns procedimentos demoravam a ser
realizados por não ter o material no setor e existia a dificuldade de saber se alguém
tinha esse material para ceder. Muito tempo era desperdiçado com ligações para
todos os setores a fim de solicitar o empréstimo de material ou mesmo para avisar
que havia um paciente aguardando para ser avaliado. Após a criação desse canal
de comunicação, foi possível evitar o desperdício de tempo, sendo as solicitações
atendidas mais rapidamente.
A CCP foi alocada em uma sala que funciona como escritório (Figura 11),
contando somente, com dedicação exclusiva da pesquisadora (coordenadora da
comissão) e uma secretária. A sala possui dois ramais telefônicos e serve como
base para a relação interpessoal entre os colaboradores e outros profissionais da
instituição, além dos pacientes que desejam obter informações ou sanar dúvidas
referentes ao cuidado com a pele.
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Figura 11 - Inauguração da sala da CCP. Rio de Janeiro, 2020.

Fonte: Arquivo pessoal da autora

Foi criado, também, e-mail institucional para todos os colaboradores, a fim de
facilitar a troca de materiais científicos. Outra ferramenta utilizada foi a comunicação
visual, realizada através da publicação em conjunto com a equipe de comunicação
social da instituição, no Jornal Informativo INCA/2019 (Figura 12), revelando as
ações realizadas, além da localização da CCP e dos telefones de contato.

Figura 12 - Comunicação e divulgação interna. Rio de Janeiro, 2020.

Fonte: Informativo INCA/2019
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Cabe ressaltar que outra forma de divulgação foi à oportunidade, juntamente
com a Educação Continuada, em que a pesquisadora ministrou aulas no auditório da
Instituição, sobre prevenção e tratamento de lesões cutâneas para todos os
profissionais da enfermagem.

3.3.2 Atualização do regimento interno das atividades desempenhadas pela
equipe da CCP

No primeiro evento kaizen para as discussões a respeito do regimento
interno10, realizado nos dias 29 e 30 de outubro de 2019, a coordenadora da
comissão ficou responsável por realizar as buscas nos arquivos da instituição, na
tentativa de localizar o antigo regimento interno da comissão de curativos.
O documento foi encontrado, porém precisava de atualização. Desta forma, a
equipe decidiu que seria necessário acrescentar mais um dia de evento kaizen,
ficando agendado o dia e 18 de novembro de 2019, para a atualização do regimento
interno (Quadro 8).
Iniciou-se à procura de evidências científicas que pudessem auxiliar na
atualização do documento, visando tornar oficial a comissão, bem como o respaldo
sobre as atividades desempenhadas por todos os profissionais inseridos nesse
serviço.

10

Regimento interno é um conjunto de regras estabelecidas por um grupo para regulamentar o seu
funcionamento, podendo ser usado em diversas atividades, nos mais variados campos, seja do Poder
Público, seja na iniciativa privada.
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Quadro 8 - Kaizen para atualização do Regimento Interno. Rio de Janeiro, 2020.
Elaboração de Regimento Interno
Auditório Térreo INCA – Sala 32
Comissão de Cuidados com a Pele
Dia

Atividades específicas

Horário

Apresentação e discussão sobre o regimento interno antigo.
1º dia

Divisão dos grupos e das tarefas para cada integrante da equipe.

Tarde
14 as 17

Cada equipe descreveu as atividades que seriam desenvolvidas na
comissão.
2º dia

Manhã
09 as 12

As equipes apresentaram o relatório das atividades que seriam
desenvolvidas na comissão.

Tarde
14 as 17

Apresentação
3º dia

do

Regimento

Interno

para

a

equipe

e

encaminhamento do mesmo para a Divisão de Enfermagem e
Direção, para posterior aprovação.

Tarde
14 as 17

A organização do regimento interno ficou a cargo da Coordenadora da Comissão, a partir
da transcrição do material fornecido pela equipe.
Fonte: Elaborado pela autora (2020)

3.3.3 Ausência de fluxo de atendimento do paciente através de um parecer
técnico para avaliação de lesões

Para solucionar esse problema, foi construído um fluxograma (Figura 13) para
padronizar o processo de avaliação das lesões de pele, juntamente com a equipe da
CCP.
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Figura 13 - Fluxograma de parecer para avaliação de lesão de pele. Rio de Janeiro,
2020.

Fonte: Elaborada pela autora (2020)

Esse fluxo (Figura 13) foi elaborado pela pesquisadora, na sala da comissão
de cuidados com a pele em reunião com três colaboradores e, após a elaboração, o
mesmo foi enviado através de e-mail institucional, para ciência e considerações dos
outros colaboradores.

3.3.4 Desconhecimento dos insumos existentes na instituição e dos curativos
mais realizados

Devido ao desconhecimento sobre os materiais levantados em comum acordo
com a equipe, foi construído um instrumento para a identificação dos curativos
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realizados e quais os insumos existentes na instituição, através do GEMBA. Esse
levantamento de dados foi realizado durante trinta dias.
No dia 09 de dezembro de 2019 ocorreu um evento kaizen de um dia para
apresentação dos resultados do levantamento, que identificou os curativos
realizados e quais os insumos existentes na instituição.
Procurou-se identificar quais eram as coberturas utilizadas na prática dos
diversos curativos realizados no HCI, quais as coberturas existiam em cada setor
para realização de cuidados com a pele em um período de 30 dias e quais as
coberturas que cada enfermeiro gostaria que fosse adquirida para a utilização na
instituição.
Nesse

mesmo

encontro

foram

elaborados

dois

instrumentos

para

levantamento das coberturas existentes (Quadro 9) e aquisição de novas, visando à
prevenção e o tratamento de lesões (Apêndice B e C).

Quadro 9 - Coberturas existentes. Rio de Janeiro, 2020.
TIPOS DE COBERTURAS
 ESPUMA COM PRATA

 AGE ÓLEO

 FILME TRANSPARENTE 5X7

 AGE CREME
 FILME TRANSPARENTE

 FILME TRANSPARENTE 10X8,5
 FILME TRANSPARENTE12X 17

 ALGINATO PLACA

 TELA NÃO ADERENTE

 ALGINATO FITA
 PROTETOR CUTANEO SPRAY
 HIDROCOLOIDE PLACA
 ESPUMA PARA TQT
 ESPUMA DE POLIURETANO COM
PRATA

 CARVAO ATIVADO
 CURATIVO HEMOSTÁTICO
COLAGENO
 CURATIVO DE ESPUMA C/FILME
 ESPUMA COM PRATA PARA TQT
 DNA

 HIDROGEL 20GR
 HIDROGEL 70GR
 FILME TRANSPARENTE IV

Fonte: Elaborada pela autora (2020)
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A partir do levantamento realizado, referente aos tipos de coberturas
existentes na instituição (Quadro 9), foi possível perceber que havia uma
divergência, pois em alguns setores existiam as coberturas e em outros não. Cabe
ressaltar, que os insumos utilizados na instituição para a prevenção e o tratamento
das lesões de pele são padronizados e a solicitação dos mesmos, para utilização
nos setores, ocorre através de requisição online ao departamento de Almoxarifado
e/ou Farmácia, de acordo com as características das lesões dos pacientes de cada
Unidade ou até mesmo de cada setor. Porém, durante as discussões nos eventos
kaizen, percebeu-se o desconhecimento dos sujeitos participantes do estudo sobre
todos os insumos existentes na instituição.
No mesmo evento, outro instrumento foi elaborado para fazer um
levantamento das lesões e dos curativos mais realizados na instituição (Apêndice
C). Para isso, foi realizado um evento kaizen de um dia. Nesse instrumento, cada
enfermeiro anotou os tipos de curativos que eram realizados em seus respectivos
setores em um período de 30 dias.
Após o preenchimento do instrumento, os resultados foram tabulados em uma
planilha, sendo apresentados aos enfermeiros e a Divisão de Enfermagem, com o
objetivo de que houvesse ciência da necessidade de se fazer mudanças nesse
contexto de cuidado, bem como obter o apoio da chefia quanto à solicitação de
mudanças no serviço.

Figura 14 - Procedimentos realizados e lesões evidenciadas nas unidades de
internação hospitalar. Rio de Janeiro, 2020.
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Fonte: Elaborada pela autora (2020)
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Figura 15 - Procedimentos realizados e lesões evidenciadas nos ambulatórios. Rio
de Janeiro, 2020.
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Fonte: Elaborada pela autora (2020)

O resultado mostra que existe um número bastante variado de procedimentos
relacionados aos cuidados com a pele na instituição, porém os curativos realizados
nos acessos profundos foram os mais encontrados, isso se justifica, pois na
instituição temos o atendimento a clientela pediátrica, que em sua maioria é
submetida à realização de acesso profundo para início do tratamento. É de suma
importância salientar que as atividades desenvolvidas pelo enfermeiro nesse cenário
são realizadas mediante protocolos já instituídos pelos enfermeiros responsáveis e
integrantes da comissão.
As feridas operatórias surgiram em segundo lugar, pois a cirurgia é uma das
primeiras modalidades de tratamento sugerida pelos médicos, no que se refere aos
tumores sólidos (Figuras 14 e 15).
As lesões por pressão surgem em terceiro lugar nas enfermarias e em quarto
lugar nos ambulatórios. Os resultados nos remetem a necessidade de avaliar com
mais ênfase a obrigação de implementação dos protocolos de prevenção de lesão
por pressão, pois de acordo com Santos et al (2020b), o paciente oncológico
apresenta fatores de riscos relacionados à doença ou ao tratamento, que promovem
o surgimento da lesão por pressão. Dessa forma, faz-se necessário a atenção
redobrada e um cuidado holístico dos profissionais de enfermagem na prevenção
desses agravos, no contexto oncológico.
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A seguir, pode-se observar um consenso entre os enfermeiros colaboradores
da comissão, no que se refere à aquisição de novas tecnologias para o cuidado com
a pele do paciente oncológico do HCI.

Figura 16 - Coberturas desejadas pelos profissionais de enfermagem. Rio de
Janeiro, 2020.

COBERTURAS DESEJADAS
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CURATIVO BIOLOGICO
PAPAINA
FITA ADESIVA DE SILICONE
CREME BARREIRA
COLAGENO COM ALGINATO
PHMB GEL
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Fonte: Elaborada pela autora (2020)

O resultado das coberturas desejadas pelos profissionais (Figura 16)
demonstra uma coerência bastante significativa frente às lesões mais existentes na
instituição. Os três primeiros insumos são utilizados em lesões infectadas, em tecido
desvitalizado, com alto poder de limpeza da lesão.

3.3.5 A necessidade de atualização da equipe de colaboradores frente às novas
tecnologias

Foi realizado um dia de evento kaizen no mês de dezembro de 2019, com o
objetivo de programar os dias e os horários em que os representantes de empresas
e fornecedores de insumos para prevenção e tratamento de lesão cutânea
apresentassem as novas tecnologias disponíveis no mercado, bem como suas
aplicabilidades no contexto de cuidado com a pele (Quadro 10).
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Quadro 10 - Kaizen para atualização das novas tecnologias para o cuidado
com a pele. Rio de Janeiro, 2020.
Evento Kaizen
Manhã

Discussão junto à equipe para a definição

09 às 12 horas

de

quais

empresas

e

a

ordem

das

apresentações
Tarde

Definição do formato das apresentações

14 às 17 horas
Fonte: Elaborado pela autora (2020)

As reuniões foram realizadas no período de novembro de 2019 a março de
2020, duas vezes por semana, no turno da manhã. As mesmas propiciaram várias
discussões sobre como, quando e por que utilizar determinadas tecnologias,
gerando um relatório que forneceu subsídios para a elaboração de um documento
encaminhado a Divisão de Enfermagem e a Equipe de Suprimentos, a fim de
realizar novas codificações para a aquisição de novas tecnologias.

3.3.6 A necessidade de atualização da equipe de colaboradores frente aos
cuidados com a pele do paciente oncológico

Para iniciar esse processo, a pesquisadora fez contato com a Educação
Continuada do HCI, a fim de obter informações de como se iniciaria esse processo.
Assim, convidou-se a enfermeira coordenadora da Comissão de Métodos
Relacionados à Integridade da Pele (COMEIP) do Hospital Universitário Clementino
Fraga Filho (HUCFF), para ministrar palestras sobre prevenção e tratamento das
lesões por pressão, dividido em três terças-feiras no período da manhã, no mês de
janeiro de 2019.
Após convite da enfermeira coordenadora da COMEIP, a pesquisadora e uma
enfermeira integrante da CCP foram conhecer como funcionava o sistema
informatizado para avaliação das feridas no mencionado Hospital. Essa imersão foi
bastante produtiva, pois foi possível perceber como esse sistema facilita a
identificação do fluxo de ações do serviço, tornando possível otimizar tempo e ter
resultados estatísticos mais fidedignos sobre a atuação da comissão, bem como das
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incidências e prevalências de cada lesão que acomete os pacientes da instituição,
tanto em regime ambulatorial quanto no hospitalar.
Foi realizado contato com a coordenadora da Sociedade Brasileira de
Estomaterapia (SOBESTE) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ),
com o objetivo de promovermos um fórum de discussões sobre prevenção e
tratamento das lesões por pressão, destacado na figura 17, já que esta apareceu em
terceiro lugar nos curativos mais realizados, após o levantamento feito pelos
enfermeiros da CCP a fim de identificar quais os tipos de curativos são mais
realizados no HCI.

Figura 17 - Evento SOBEST - Auditório INCA. Rio de Janeiro, 2020.

Fonte: Arquivo pessoal da autora

Juntamente com a educação continuada foi realizado um curso de
capacitação sob os cuidados com lesão de pele (Figura 18), denominado: Processo
de Educação Permanente. O curso foi ministrado uma vez por mês, de 14 às 17h,
no período dezembro de 2019 a março de 2020, por um profissional externo, com
capacitação e expertise sobre a temática do cuidado com a pele.
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Figura 18 - Curso de atualização. Rio de Janeiro, 2020.

Fonte: Arquivo Pessoal da autora

A dificuldade encontrada pela enfermeira estomaterapeuta, colaboradora da
comissão, que levantou o problema que existia para atender os pacientes
estomizados, devido ao espaço físico reduzido da sala, impossibilitando a entrada
dos pacientes em uso de maca, para transporte. Razão pela qual foi sugerida a
mudança do layout da sala da estomaterapia, sendo definido como um dos
problemas prioritários.

3.3.7 Layout físico ineficiente para o atendimento do paciente estomizado e
criação de banheiro específico para pacientes estomizados

Para assegurar a assistência integral de qualidade ao paciente oncológico
estomatizado é fundamental a estruturação de um serviço de estomaterapia que
consiga incluir cuidados aos pacientes desde o período pré-operatório até o
acompanhamento pós-alta hospitalar.
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Diante do exposto, a equipe decidiu pela ampliação do serviço de
estomaterapia do INCA - Unidade I, visando à redução de complicações pósoperatórias que aumentam o tempo médio de internação, provocando reinternações
e aumentando os custos do tratamento. Para isso, decidiu-se realizar o mapeamento
atual do processo de cirurgia abdominal (Figura 34), a fim de identificar as
necessidades de melhoria, bem como realizar o mapeamento do que se deseja
alcançar com a reestruturação do serviço, através da elaboração do mapa futuro.
(Figuras 35 e 36).

3.3.8 Necessidade de padronização para o fornecimento do creme de
prevenção e tratamento da Síndrome Mão Pé, em paciente em uso de
quimioterápico oral

Síndrome Mão Pé (SMP) se apresenta como processo inflamatório intenso
nas palmas das mãos e nas plantas dos pés, podendo ocorrer formações bolhosas e
descamação tecidual (BONASSA; GATO, 2012).
Nos casos leves a moderados podem ocorrer eritema doloroso e edema,
vários graus de disestesia, que podem ser seguidos por descamação úmida ou seca
das palmas das mãos e solas dos pés. Já em casos mais graves ocorrem:
rachaduras, descamações da pele, bolhas, úlceras e dores intensas que podem
interferir nas atividades diárias.
Alguns fármacos quimioterápicos são conhecidamente causadores dessa
síndrome: a capecitabina, doxorrubicina lipossomal peguilada, 5-fluorouracil,
citarabina e docetaxel. Novos inibidores multiquinase como sorafenibe, sunitinibe,
axitinibe, pazopanibe, regorafenibe e vemurafenibe, também podem ocasionar a
SMP (MILLER; GORCEY; MCLELLAN 2014).
A criação de um ambulatório especializado no acompanhamento destes
pacientes, bem como a padronização dos processos de cuidados, perpassa por
assistir à pessoa na promoção da saúde e prevenção de agravos, sendo uma rica
oportunidade de ação educativa para a enfermagem (MARTINS; ALVIM, 2012).
Desta forma, por solicitação da Chefia de Divisão de Enfermagem referente à
entrega do creme que previne e trata a SMP, a equipe instituiu como prioridade a
realização do mapeamento atual (Figura 32) e futuro (Figura 33) desse serviço.
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Sendo assim, após os participantes do estudo relacionarem os problemas
prioritários, através de eventos kaizen, foram então desenhados os mapas de fluxo
de valor atual e futuro, relacionados aos processos de cuidados desenvolvidos pela
comissão de cuidados com a pele, a partir de todas as portas de entrada do paciente
no HCI.

3.4 Mapeamento do estado atual e futuro dos processos da CCP

Em um evento Kaizen realizado com o time lean das CCP foram desenhados
os mapas atuais, bem como o mapeamento futuro dos processos, a fim de prever e
avaliar as melhorias a serem alcançadas, além de indicar quais as ferramentas lean
que poderiam ser utilizadas para atingir a situação futura almejada.

3.4.1 Mapas de entrada dos pacientes via ambulatório com internação

Mapa Atual: O paciente entra pelo ambulatório para consulta médica. Passa
pela consulta e é constatada a necessidade de internação. O paciente é
encaminhado para a avaliação de enfermagem. Quando há presença de lesão, é
feita a notificação no prontuário. O paciente é internado na enfermaria e recebido
pelo enfermeiro (Figura 19).
Mapa Futuro: O paciente entra pelo ambulatório para consulta médica. Passa
pela consulta e é constatada a necessidade de internação. O paciente é
encaminhado para a consulta de enfermagem. Constatada a lesão, será feita a
avaliação e a categorização através da aplicação do instrumento de avaliação de
feridas. Foi acrescentado então ao processo, o trabalho padronizado. É feito o
registro em prontuário. O paciente é internado e na enfermaria o cuidado ofertado
pelos enfermeiros será padronizado tanto para o cuidado quanto para prevenção da
lesão por pressão.
No momento da alta foi inserido o trabalho padronizado com checklist de alta,
guia para orientação e material para a continuidade do cuidado em domicílio, bem
como o encaminhamento para o ambulatório de origem, objetivando o agendamento
do retorno com a enfermeira, para a continuidade do cuidado com a lesão. Todas
essas ações serão abordadas em eventos Kaizen (Figura 20).
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Figura 19 - Mapa atual de entrada do paciente via ambulatório com internação. Rio de Janeiro, 2020.

Fonte: Elaborada pela autora adaptado de Hadfield et al (2016)
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Figura 20 - Mapa futuro de entrada do paciente via ambulatório com internação. Rio de Janeiro, 2020.

Fonte: Elaborada pela autora adaptado de Hadfield et al (2016)
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3.4.2 Mapas de entrada dos pacientes via ambulatório sem internação

Mapa Atual: O paciente entra pelo ambulatório para consulta médica.
Constatada a lesão, o paciente é encaminhado à equipe de enfermagem para a
realização do curativo e registro em prontuário, com agendamento de retorno. Se
não for constatada a lesão, o paciente é liberado (Figura 21).
Mapa Futuro: O paciente entra pelo ambulatório para consulta médica.
Sendo constatada a lesão, será feito o curativo pelo enfermeiro e aplicado o
instrumento para avaliação da mesma (trabalho padronizado). Será fornecida guia
de orientação, assim como material para a continuidade do cuidado em casa, de
forma padronizada. Realização do registro em prontuário e agendamento para o
retorno (Figura 22).
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Figura 21 - Mapa atual de entrada do paciente via ambulatório sem internação. Rio de Janeiro, 2020.

Fonte: Elaborada pela autora adaptado de Hadfield et al (2016)
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Figura 22 - Mapa futuro de entrada do paciente via ambulatório sem internação. Rio de Janeiro, 2020.

Fonte: Elaborada pela autora adaptado de Hadfield et al (2016)
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3.4.3 Mapas de entrada dos pacientes via emergência com internação

Mapa Atual: O paciente entra pela emergência para consulta médica.
Passando pela consulta é constatada a necessidade de internação. O mesmo é
encaminhado à equipe de enfermagem que apraza a prescrição online e realiza a
consulta de enfermagem. Se for constatada a lesão, o curativo é realizado e o
paciente permanece internado até o surgimento de uma vaga na enfermaria, sendo
essas ações lançadas no prontuário eletrônico. Quando a vaga surge, o mesmo é
encaminhado pelo maqueiro para a enfermaria (Figura 23).
Mapa Futuro: O paciente entra pela emergência para consulta médica e é
constatada a necessidade de internação. O mesmo é encaminhado à equipe de
enfermagem que apraza a prescrição online e realiza a consulta de enfermagem. Se
for constatada a lesão, será aplicado o instrumento de avaliação de lesão (trabalho
padronizado) e o curativo é realizado (trabalho padronizado). Sendo aplicada
também, a escala de avaliação de prevenção de lesão por pressão. Nesse caso
para os pacientes com ou sem lesão (trabalho padronizado).
Recurso visual (visualização do local da lesão e da cobertura utilizada) presos
na cabeceira do leito (trabalho padronizado). O paciente permanece internado até o
surgimento de uma vaga na enfermaria, sendo as ações lançadas no prontuário
eletrônico. Quando a vaga surge o mesmo é encaminhado pelo maqueiro para
enfermaria com todo protocolo já instituído (trabalho padronizado). Se não for
constatada a necessidade de encaminhamento para a Enfermaria, o paciente
receberá alta, bem como o material e as orientações para a continuidade do cuidado
em domicílio e será direcionado para o ambulatório de origem (Figura 24).
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Figura 23 - Mapa atual de entrada do paciente via emergência com internação. Rio de Janeiro, 2020.

Fonte: Elaborada pela autora adaptado de Hadfield et al (2016)
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Figura 24 - Mapa futuro de entrada do paciente via emergência com internação. Rio de Janeiro, 2020.

Fonte: Elaborada pela autora adaptado de Hadfield et al (2016)
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3.4.4 Mapas de entrada dos pacientes via emergência sem internação

Mapa Atual: O paciente entra pela emergência para consulta médica. Passa
pela consulta, não é constatada a necessidade de internação, mas foi identificada
lesão. O paciente é encaminhado para a equipe de enfermagem e após a realização
dos procedimentos de emergência é orientado a procurar o ambulatório de origem
em razão da lesão. Chegando à recepção do ambulatório, a recepcionista faz
contato com a enfermeira enquanto o paciente aguarda para a avaliação de
enfermagem. Após a realização da avaliação de enfermagem, é realizado o curativo
e agendado o retorno (Figura 25).
Mapa Futuro: O paciente entra pela emergência para consulta médica. Passa
pela consulta, não é constatada a necessidade de internação, mas foi identificada
lesão. O paciente é encaminhado para a equipe de enfermagem e após a realização
dos procedimentos de emergência o enfermeiro liga para o ambulatório de origem
do paciente, passa o caso para o(a) enfermeiro(a) e orienta o paciente a procurar o
ambulatório de origem em razão da lesão (fluxo de atendimento). Chegando a
recepção do ambulatório, a recepcionista faz contato com a enfermeira, o paciente
aguarda para a avaliação de enfermagem. O profissional de enfermagem aplica o
instrumento para a avaliação da lesão (trabalho padronizado). É fornecido guia de
orientação e material para a continuidade do cuidado em casa de forma
padronizada, bem como o agendamento para o retorno e o registro em prontuário
(Figura 26).
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Figura 25 - Mapa atual de entrada do paciente via emergência sem internação. Rio de Janeiro, 2020.

Fonte: Elaborada pela autora adaptado de Hadfield et al (2016)
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Figura 26 - Mapa futuro de entrada do paciente via emergência sem internação. Rio de Janeiro, 2020.

Fonte: Elaborada pela autora adaptado de Hadfield et al (2016)
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3.4.5 Mapas da entrada dos pacientes via unidade de internação hospitalar

Mapa Atual: O paciente entra pela unidade de internação hospitalar. O
funcionário administrativo separa prontuário, identifica e fornece as orientações para
o paciente e comunica a chegada do paciente ao Enfermeiro Supervisor. O paciente
aguarda na recepção a liberação do leito na enfermaria. O supervisor comunica à
administração a liberação do leito. O funcionário administrativo encaminha o
paciente até a enfermaria após a comunicação ao setor (Figura 27).
Mapa Futuro: O paciente entra pela unidade de internação hospitalar, O
funcionário administrativo separa prontuário, identifica e fornece as orientações para
o paciente e comunica a chegada do paciente ao enfermeiro supervisor.
Criação de um espaço para consulta de enfermagem (layout de um
consultório de enfermagem) e a aquisição de um enfermeiro para realizar a referida
consulta. Aplicação do instrumento de avaliação de riscos para o desenvolvimento
de lesão por pressão (trabalho padronizado). O paciente aguarda na recepção a
liberação do leito na enfermaria. O supervisor comunica ao enfermeiro a liberação
do leito. O mesmo liga para o setor e quando autorizado, chama o maqueiro, que
encaminha o paciente até a enfermaria com protocolo instituído (Figura 28).
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Figura 27 - Mapa atual de entrada do paciente via unidade de internação hospitalar. Rio de Janeiro, 2020.

Fonte: Elaborada pela autora adaptado de Hadfield et al (2016)
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Figura 28 - Mapa futuro de entrada do paciente via unidade de internação hospitalar. Rio de Janeiro, 2020.

Fonte: Elaborada pela autora adaptado de Hadfield et al (2016)
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3.4.6 Mapas de entrada dos pacientes via centro cirúrgico

Mapa Atual: O paciente aguarda na unidade de internação para ir ao centro
cirúrgico. Quando chamado, a enfermeira organiza o prontuário e encaminha o
paciente para o centro cirúrgico. O paciente aguarda a liberação da sala. É iniciada a
cirurgia e ao término, o paciente é encaminhado para o setor de pós-operatório.
Quando estabilizado, o mesmo é encaminhado ao setor de origem ou ao CTI pelo
maqueiro, acompanhado de um profissional de enfermagem (Figura 29).
Mapa Futuro: O paciente aguarda na unidade de internação para ir ao centro
cirúrgico. Nesse período, deve ser aplicado o protocolo de prevenção de LP, de
acordo com o tempo de cirurgia (trabalho padronizado). Quando chamada, a
enfermeira arruma o prontuário e encaminha o paciente para o centro cirúrgico. O
paciente aguarda a liberação da sala. Nesse momento deve ser aplicada a escala de
Elpo, exclusiva para paciente submetido à cirurgia (trabalho padronizado). É iniciada
a cirurgia e ao término, o paciente é encaminhado para o setor de pós-operatório. Ao
chegar neste setor o enfermeiro deverá aplicar a escala para avaliação do risco de
desenvolvimento de LP (trabalho padronizado). Quando estabilizado, o mesmo é
encaminhado ao setor de origem ou ao CTI pelo maqueiro, acompanhado de um
profissional de enfermagem (Figura 30).

111

Figura 29 - Mapa atual de entrada do paciente no centro cirúrgico. Rio de Janeiro, 2020.

Fonte: Elaborada pela autora adaptado de Hadfield et al (2016)
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Figura 30 - Mapa futuro de entrada do paciente no centro cirúrgico. Niterói, 2020.

Fonte: Elaborada pela autora adaptado de Hadfield et al (2016)

113

3.4.7 Mapas do ambulatório de Síndrome Mão Pé

Mapa Atual: O paciente chega à recepção do ambulatório de oncologia
clínica, entrega o cartão à recepcionista e aguarda o atendimento médico. O médico
atende e prescreve o quimioterápico oral. O paciente vai à farmácia, recebe o
quimioterápico e o creme para prevenção e tratamento da Síndrome Mão Pé.
Quando o protocolo instituído for quimioterápico via oral e endovenoso (EV), o
paciente só recebe o creme quando voltar para fazer a medicação no setor de
quimioterapia. O enfermeiro entrega o creme e o orienta apenas verbalmente (Figura
32).
Mapa Futuro: O paciente chega à recepção do ambulatório de oncologia
clínica, entrega o cartão à recepcionista e aguarda o atendimento médico. O médico
atende, prescreve o quimioterápico oral e/ou endovenoso e entrega o parecer
técnico

(comunicação

visual)

de

encaminhamento

do

paciente

(fluxo

de

atendimento), devidamente preenchido com a situação clínica do paciente (trabalho
padronizado), bem como o endereço e telefone do ambulatório de tratamento de
SMP (Mudança de layout) (Figura 33).

Figura 31 - Parecer técnico e endereço do ambulatório de Síndrome Mão Pé. Rio de
Janeiro, 2020.

Fonte: Arquivo pessoal da autora
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Independente da prescrição, se o quimioterápico é VO e/ou EV, o
procedimento para entrega e administração da medicação permanece o mesmo.
Porém, com o novo fluxo de atendimento o paciente vai ate o ambulatório ou liga
para agendar uma consulta com a enfermeira e iniciar o uso do creme para
prevenção e tratamento da Síndrome Mão Pé o mais precoce possível (Trabalho
padronizado).
Na consulta de enfermagem a avaliação do grau da síndrome é realizada de
forma padronizada (instrumento de avaliação) e o paciente recebe não somente as
orientações verbais, mas também as escritas, para o uso do creme em domicílio.
Além das orientações de como usar o quimioterápico via oral. Pois, de acordo com
Lopes (2017), havia muitos desperdícios e erro na ingestão dos quimioterápicos
orais, prejudicando assim o tratamento, bem como ocorrendo prejuízo no tratamento
do paciente e gastos financeiros para a instituição.
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Figura 32 - Mapa atual Síndrome Mão Pé. Rio de Janeiro, 2020.

Fonte: Elaborada pela autora adaptado de Hadfield et al (2016)
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Figura 33 - Mapa futuro Síndrome Mão Pé. Rio de Janeiro, 2020.

Fonte: Elaborada pela autora adaptado de Hadfield et al (2016)
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3.4.8 Mapas da cirurgia abdominal (Estomaterapia)

Mapa Atual: O paciente chega à recepção do ambulatório de abdômen,
entrega o cartão e aguarda a consulta. Após a consulta, o médico constata a
necessidade de realização de cirurgia. O paciente é liberado com os pedidos de
exames para o risco cirúrgico e o retorno marcado. Quando retorna com os exames
prontos, a cirurgia então é marcada e o paciente é liberado com orientação para
aguardar o telefonema do dia da internação. O paciente entra pela unidade de
internação hospitalar, o funcionário administrativo separa o prontuário, identifica e
fornece as orientações para o paciente, comunicando a chegada do mesmo ao
enfermeiro supervisor. O paciente aguarda a liberação do leito na recepção. O
supervisor comunica à administração a liberação do leito. O funcionário
administrativo encaminha o paciente até a enfermaria. O paciente realiza a cirurgia,
não sendo realizado o estoma, o cuidado será apenas com a incisão cirúrgica. Caso
seja realizado o estoma, o paciente recebe os cuidados conforme protocolo. E,
quando recebe alta leva o material para a continuidade do cuidado em casa e é
orientado a agendar uma consulta na estomaterapia (Figura 34).
Mapa Futuro sem Estoma: O paciente chega à recepção do ambulatório de
abdômen, entrega o cartão e aguarda a consulta. Após a consulta, o médico
constata a necessidade de realização de cirurgia. O paciente é liberado com os
pedidos de exames para o risco cirúrgico e o retorno marcado. Quando retorna com
os exames prontos, a cirurgia então é marcada e o paciente é liberado com o
documento de encaminhamento (fluxo de atendimento) para a realização da
consulta de enfermagem de pré-operatório (comunicação visual), documento que
deverá ficar afixado na parede perto da mesa do médico, em pastas, pois é de suma
importância que o paciente receba orientações de como será a cirurgia e as
possibilidades da realização de estomas ou não. Além de todas as orientações
pertinentes ao tipo de cirurgias. O paciente deverá aguardar em casa o telefonema
informando o dia da internação (trabalho padronizado).
O paciente realiza a cirurgia, não sendo realizado o estoma, o cuidado será
apenas com a incisão cirúrgica.
Quando o paciente receber alta médica levará o material para continuidade do
cuidado em casa e checklist de alta (trabalho padronizado) (Figura 35).
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Mapa Futuro com Estoma: O paciente chega à recepção do ambulatório de
abdômen, entrega o cartão e aguarda a consulta. Após a consulta, o médico
constata a necessidade de realização de cirurgia. O paciente é liberado com os
pedidos de exames para o risco cirúrgico e o retorno marcado. Quando retorna com
os exames prontos, a cirurgia então é marcada e o paciente é liberado com o
documento de encaminhamento (fluxo de atendimento) para a realização da
consulta de enfermagem de pré-operatório (comunicação visual), documento que
deverá ficar afixado na parede perto da mesa do médico, em pastas, pois é de suma
importância que o paciente receba orientações de como será a cirurgia e as
possibilidades da realização de estomas ou não. Além de todas as orientações
pertinentes ao tipo de cirurgias. O paciente deverá aguardar em casa o telefonema
informando o dia da internação (trabalho padronizado).
O paciente realiza a cirurgia, é concretizado o estoma. O cuidado será com a
incisão cirúrgica e com o estoma. Para isso, será necessária a aquisição de um
enfermeiro para a realização das consultas de enfermagem de pós-operatório, ainda
na enfermaria. Será necessária a aquisição do layout na enfermaria. Para o cuidado
em domicílio e na área ambulatorial será necessária a criação de um banheiro
exclusivo para os pacientes estomizados e a mudança do layout da estomaterapia,
bem como o 5S no setor.
Quando o paciente receber a alta médica, levará o material para continuidade
do cuidado em casa, agendamento de uma consulta na estomaterapia e checklist de
alta (trabalho padronizado) (Figura 36).
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Figura 34 - Mapa atual cirurgia abdominal (Estomaterapia). Niterói, 2020.

Fonte: Elaborada pela autora adaptado de Hadfield et al (2016)
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Figura 35 - Mapa futuro cirurgia abdominal (sem estoma). Rio de Janeiro, 2020.

Fonte: Elaborada pela Autora adaptado de Hadfield et al (2016)
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Figura 36 - Mapa futuro cirurgia abdominal (com estoma). Rio de Janeiro, 2020.

Fonte: Elaborada pela autora adaptado de Hadfield et al (2016)
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CAPÍTULO IV

4 DISCUSSÃO

No Brasil, a procura pela qualidade dos serviços oferecidos nas instituições
de saúde, torna-se cada vez mais essencial se for levada em consideração a
situação precária de muitos serviços com diferentes dificuldades relacionadas a:
falta de recursos materiais e humanos; tecnologias utilizadas de maneira
inadequada; escassa aplicação de planejamento estratégico; ausência de sistemas
de gestão baseados em melhoria de processos com foco no cliente; ausência de
indicadores de desempenho e inexistência de uma cultura de qualidade voltada à
satisfação dos clientes (ONA, 2018).
Por outro lado, algumas instituições de saúde têm investido em vários estudos
relacionados ao cenário atual de redução de custos e gastos, acompanhados das
necessidades de racionalizar e tornar eficiente o uso dos recursos tanto material
como do capital humano, nos vários setores hospitalares, isto é, fazer mais com
menos sem aumento dos gastos já existentes, mas com compromisso de oferecer
serviços de qualidade aos pacientes (AHERNE, WHELTON, 2016).
Nesse sentido, os gestores de saúde, no desenvolvimento das suas
atribuições técnico e científica, relacionadas ao cuidado oferecido aos pacientes e
familiares nas instituições hospitalares, têm buscado por metodologias de trabalho
oriundas da indústria, como é o caso do lean.
O lean enquanto método pode não ser recomendado para todos os serviços,
por isso, torna-se necessária a elaboração de um planejamento bem organizado e
baseado em análise de custo benefício, que é uma etapa preliminar bastante útil.
Para que a mesma seja bem sucedida, os diretores precisam desempenhar um
papel ativo em muitas áreas, onde os processos precisam ser melhorados, com
redução do tempo de ciclo e por meio de métodos como elaboração de
procedimentos, treinamento da equipe, trabalho padronizado, armazenamento no
ponto de uso, sistemas visuais e qualidade da fonte (GRABAN, 2016; HADFIELD et
al., 2016).
O profissional que deseja organizar um serviço ou um processo precisa ter
em mente que esse é um passo muito importante para a identificação dos
desperdícios e dos gargalos que impedem que os procedimentos sejam realizados
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com qualidade, eficiência e segurança, além de entender que a valorização dos
profissionais que fazem parte do processo é de extrema importância.
O princípio-chave do lean é o respeito pelas pessoas que realizam o
trabalho. Portanto, em qualquer projeto de melhoria lean, é imprescindível incluir
profissionais que atuem diretamente na elaboração e execução do processo, assim
como a liderança, que deve conhecer de perto o local do trabalho, como indica a
Gemba. Trazer toda a equipe de melhoria para o local de trabalho permite o
mapeamento detalhado do processo que se deseja melhorar, usando as ferramentas
metodológicas do lean (WOMACK, 2011; MIN et al., 2019).
Para a identificação dos problemas relacionados aos processos, a fim de
organizar um serviço, faz-se necessário ir onde eles acontecem, ou seja, ir onde o
problema está, a fim de conhecer e conversar com os profissionais para identificar
as

dificuldades/entraves

relacionadas

a

esses

processos.

Essas

ações

proporcionam condições para se entender o processo através da observação direta,
bem como ouvindo os envolvidos.
Ir ao Gemba, ou seja, ir onde o processo acontece, permitiu compor a equipe
com os enfermeiros que estavam na linha de frente do cuidado com a pele do
paciente oncológico. Esse contato foi primordial, pois permitiu um envolvimento
maior da pesquisadora com os profissionais, conhecendo os seus interesses e as
suas necessidades no contexto desse cuidado. Sendo assim, o convite para
participar da CCP foi proposto aos profissionais que tinham interesse e afinidade
pela temática.
Os enfermeiros são, dentre os membros da equipe de saúde, os profissionais
mais envolvidos com gerenciamento da assistência prestada aos pacientes no
contexto do cuidado com a pele, sendo responsáveis pela gestão e implementação
das ações sistematizadas para esse cuidado. Nesse contexto, é o enfermeiro quem
tem a responsabilidade pelo planejamento, organização, execução e avaliação da
assistência aos pacientes com lesão de pele (COFEN, 2018).
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O lean promove o trabalho conjunto através de equipes, com fortalecimento e
formação dos colaboradores, envolvendo o pessoal da linha de frente na detecção e
definição de formas de resolução dos problemas, implementando ou melhorando a
comunicação dentro das instituições e permitindo um aumento da satisfação dos
colaboradores, tendo como objetivo último a criação de valor para o cliente e a
eliminação do desperdício (HOLDEN, 2011).
É importante salientar a forma como esta abordagem foi aplicada no presente
estudo. A formação e a capacitação lean da equipe de profissionais da linha de
frente e gestores do cuidado através de cursos foi o ponto crucial para o sucesso do
desenho dos mapas atuais e futuros.
A qualificação da equipe quanto ao lean foi imprescindível, pois proporcionou
à equipe compreender como se desenvolve um projeto, utilizando essa metodologia
e, principalmente, onde efetivamente seria eficiente e necessária a aplicabilidade de
algumas ferramentas nos processos de cuidado da comissão. A ferramenta mais
utilizada para a reestruturação da comissão foi o mapeamento de processo, fato
esse que corroborou com os estudos identificados na revisão de literatura realizada
no desenvolvimento da pesquisa (SANTOS et al., 2020a).
Segundo Santos et al (2020a), o mapeamento de processo foi a ferramenta
preferida para implementar a metodologia lean nas instituições de saúde. Desta
forma, para a realização e identificação dos processos e dos desperdícios
relacionados ao cuidado com a pele do paciente no INCA, o mapeamento de
processo foi o escolhido a partir de um consenso com a equipe.
O Mapeamento de processo foi escolhido como a ferramenta lean mais
apropriada para este projeto, por ser uma forma eficiente de realizar o diagnóstico
para a identificação de áreas problemáticas, em um curto período de tempo. Ele
também pode facilitar a seleção de outras ferramentas.
O mesmo mapeamento pode ser realizado em tempo hábil, identificando os
processos e os profissionais envolvidos nas etapas de cada procedimento,
permitindo que cada membro da equipe identifique onde se encaixa dentro de cada
processo (KANE et al., 2015).
Através do mapeamento do macroprocesso, todos os enfermeiros que
participaram do estudo puderam compreender e conhecer o caminhar do paciente
na instituição. O mapeamento permitiu a visualização do fluxo dos pacientes desde a
sua entrada até a alta, através de todos os departamentos da instituição.
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O lean destaca a natureza do processo e o fluxo do paciente na instituição.
Porém, o desafio consiste em determinar como reduzir ou eliminar os resíduos
encontrados nos processos sem maiores ou nenhum custo (GOMES et al., 2015).
Ter um ou dois enfermeiros representantes de cada setor da instituição
fazendo parte da equipe da comissão, facilitou na elaboração dos mapas de
processo. Estes profissionais possuem um vasto conhecimento sobre seu trabalho e
isso proporcionou condições para a identificação dos problemas relacionados ao
cuidado. Os profissionais na linha de frente do cuidado são capazes de identificar os
resíduos e implementar a melhoria contínua.
A melhoria contínua da qualidade é compreendida como um processo eficaz
na identificação dos fatores interventores e no processo de trabalho dos
enfermeiros, exigindo desses a elaboração e a implementação de ações através de
instrumentos que possibilitem analisar e elucidar de maneira sistemática os níveis de
qualidade dos cuidados prestados. Desta forma, é possível compreender melhoria
contínua como: atividades organizadas, planejadas e sistematizadas com o objetivo
de elevar o nível de eficiência dos processos e a satisfação do cliente (IMAI, 2014).
Sendo assim, oferecer cursos e palestras para a atualização dos enfermeiros
sobre o cuidado com a pele do paciente oncológico na instituição, bem como
atualizar sobre a evolução tecnológica dos insumos utilizados na prevenção e
tratamento de lesões de pele, foi outro passo importante para impulsionar a equipe a
perceber a necessidade de implementação de melhoria contínua na instituição.
Conhecer as tecnologias disponíveis no mercado, para assim questionar seus
benefícios e diferenciais, é a base científica para a discussão de padronizações
baseada na carência da instituição, daí a necessidade de se inserir programas de
capacitação para a equipe multidisciplinar que atue em comissões, em especial as
que abrangem o tratamento e a prevenção de lesões de pele (KRAUSE et al., 2016).
O processo de cuidar do paciente sempre será uma tarefa bastante complexa
com diversas variáveis. Sendo assim, um sistema de assistência à saúde que cuida
de diversos indivíduos é ainda mais complexo quando falamos do cuidado da pele
do paciente oncológico, esse cuidado diferencia-se, haja vista, que a patologia e o
tratamento tornam o paciente mais suscetível e vulnerável ao desenvolvimento de
lesões, tanto pela patologia, quanto pelo tratamento.
Portanto, quando nos referimos ao paciente oncológico, essas variáveis nos
cuidados se tornam mais complexas, pois o câncer é uma patologia possível de
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atingir um ou mais sistemas do corpo ao mesmo tempo, bem como o tratamento
pode provocar, na maioria dos pacientes, uma situação física e psicológica deletéria
(BRASIL, 2019).
De acordo com Min et al (2019), a elaboração do mapa de processo de toda
cadeia de entrada e saída do paciente na instituição permite identificar e eliminar o
que não agrega valor ao paciente, mantendo apenas o que agrega valor ao término
de cada processo, com o intuito de fornecer uma assistência de qualidade.
As ações relacionadas à gestão da assistência estão fortemente presentes na
prática do enfermeiro, independente de estarem em cargos formais na estrutura
institucional. Desse modo, os enfermeiros, incluindo os que estão na linha de frente,
devem

utilizar

ferramentas

voltadas

ao

planejamento,

organização

e

acompanhamento dos serviços, visando aprimorar a qualidade da assistência
prestada aos usuários (CAVALCANTE, 2016).
O lean quando utilizado como método, explora um conjunto de ferramentas
para agilizar os processos e eliminar etapas demoradas e desnecessárias, com o
objetivo de melhorar o desempenho e satisfazer as necessidades dos clientes ou
familiares, reduzindo a complexidade, melhorando o fluxo de processo e a remoção
desnecessária de atividades sem valor acrescentado.
O lean é uma metodologia que possui uma abordagem sistemática para
identificar e eliminar danos através da implementação da melhoria contínua. Dentre
as principais estratégias para eliminar desperdícios e melhorar a qualidade, está o
engajamento dos profissionais de saúde, pacientes e familiares, trabalho em equipe
com foco na horizontalidade e transversalidade das relações de trabalho,
alinhamento de metas em toda organização e redução de desperdício.
As organizações de saúde estão adotando o lean como uma estratégia para
oferecer

melhores

cuidados.

Porém,

para

a

aplicabilidade

e

perfeito

desenvolvimento dessa metodologia se faz necessário o envolvimento e a
participação de todos os profissionais envolvidos no contexto dos processos de
definição da estratégia e seus desdobramentos, com estabelecimento de diálogos
horizontalizados e transversais até se chegar a um consenso sobre o que fazer,
tendo sempre em vista, e de forma correta, a importância de atender às
necessidades e anseios dos pacientes (KOENIGSAECKER, 2011; TOUSSAINT,
BERRY, 2013).
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As atividades gerenciais são inerentes às responsabilidades do enfermeiro,
seja qual for sua posição/cargo, independente do tipo de instituição em que trabalhe
sendo ela pública ou privada, hospitalar ou ambulatorial. O que pode diferenciar é o
grau de autonomia para se exercer suas atividades, variando em função da cultura
organizacional, maior produtividade e mais atento às demandas.
Desta forma, é de suma importância investir na cultura de qualidade nas
instituições de saúde, que prezem pelo envolvimento de todos nos processos de
cuidar, seja na perspectiva gerencial formal ou na dos que gerenciam o cuidado
diretamente. A partir da capacitação dos enfermeiros se oferece subsídios técnicos e
científicos, tornando possível fazer uma reflexão crítica sobre as ações realizadas na
assistência de enfermagem, bem como uma análise sobre os resultados
assistenciais, buscando sempre e cada vez mais a melhoria contínua nos processos
de cuidado (FERREIRA; SAMPAIO; THOMAZ, 2017).
Adotar ferramentas de gestão para assegurar que cada processo de um
sistema complexo, como o de uma instituição de saúde, possa melhorar, não só do
ponto de vista dos cuidados clínicos, como também do ponto de vista econômico.
Sendo assim, o gerenciamento do cuidado em enfermagem precisa ter como foco
principal a gestão dos cuidados prestados, ou seja, os processos gerenciais
referentes ao potencial humano, recursos materiais, físicos e de equipamentos,
devem ser estruturados de forma padronizada e sistematizada o mais eficiente
possível, a fim de promover uma assistência à saúde eficiente, eficaz, segura e de
qualidade (FERREIRA; SAMPAIO; THOMAZ, 2017).
O passo seguinte para continuar a implementação da metodologia lean no
cenário da CCP, foi a análise do mapa, que se deu através da identificação dos
processos de cuidado com a pele do paciente oncológico. Mediante isso,
relacionaram-se os problemas evidenciados.
Após os problemas serem evidenciados, seguiu-se a priorização dos mesmos
para que fosse iniciado o processo de mapeamento futuro. Porém, o time ao
priorizar os problemas, decidiu elaborar o mapa atual de cada setor de entrada do
paciente, de forma individual, para que se tornasse mais simples e eficiente a sua
análise e assim, possibilitar a identificação dos desperdícios existentes nos
processos para, desta forma, iniciar efetivamente o processo de reestruturação da
comissão. Consequentemente, os eventos kaizen foram organizados para o
desenvolvimento dessas ações.
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Em uma comissão de cuidados com a pele os processos de cuidado estão
relacionados à padronização, mudança do layout e organização do ambiente de
trabalho. As ferramentas de maior aplicação na reestruturação da CCP foram:
mapeamento de processo, 5S, layout, gestão visual e a padronização do trabalho.
Baseado no exposto, a pesquisadora e os enfermeiros colaboradores da CCP
iniciaram o processo de construção dos mapas futuros, de forma individualizada, a
partir de cada porta de entrada dos pacientes na instituição, o que permitiu identificar
os gargalos que envolviam o processo de cuidado, promovendo condições de aplicar
as ferramentas mais adequadas, de acordo com os desperdícios identificados, que
seriam mais apropriadas para solucionar os problemas.
Realizar uma mudança em uma instituição de saúde é difícil e realizar essa
mudança no sistema de saúde pública, torna-se ainda mais complexo (BRASIL,
2015). Por isso, o ideal é fazer uma mudança por parte, para que seja possível
apontar os resultados, bem como disseminá-los dentro da instituição. Isso provoca
nos profissionais, entusiasmo para continuar realizando mudanças em outros
processos ou até mesmo em outros setores.
Desta forma, neste estudo a implementação do lean ocorreu no serviço que
atende os pacientes em uso de quimioterápico oral, com risco de desenvolver efeitos
adversos à medicação, denominada Síndrome Mão Pé (SMP).
A elevação do grau da SMP de dois para três graus de comprometimento das
mãos e dos pés pode levar a suspensão do tratamento e promover dificuldades para
o paciente realizar o autocuidado, além de aumentar a carga de trabalho para os
familiares.
Com o objetivo de evitar as complicações descritas acima e atendendo a
solicitação institucional, foi implementado o ambulatório de SMP que se deu através
da criação de um consultório para a realização de atendimento individualizado,
através da consulta de enfermagem, elaboração dos fluxos de atendimento, criação
de indicadores, padronização da entrega do insumo para a prevenção e tratamento
da SMP e guia de orientação para a utilização em domicílio.
Frente a todas as considerações descritas sobre a reestruturação da CCP
utilizando o lean, entende-se que se faz necessário a divulgação dos resultados
alcançados para a alta gestão, bem como a todos os funcionários da instituição, já
que essa metodologia apresenta como ponto forte a mudança de filosofia da
instituição, a partir da implementação da melhoria contínua e do envolvimento de
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todos os profissionais, a fim de garantir os resultados positivos na organização do
serviço.
É importante salientar que a implementação dos projetos elaborados neste
estudo, continua sendo aplicada no cenário de cuidado com a pele dos pacientes
oncológicos na instituição, pela equipe da Comissão de Cuidados com a Pele, uma
vez que no decorrer do estudo foi possível entender que a aplicação dessa
metodologia promoveu ganho para a instituição, para os pacientes e familiares e
para os profissionais, a partir da elaboração e aplicação de procedimentos claros e
padronizados, visando à eliminação total ou parcial de acidentes e erros e à redução
ou à eliminação dos desperdícios, sendo possível assim, a entrega de uma
assistência de qualidade, segura, eficiente e eficaz.
A utilização da metodologia lean proporcionou, também, a satisfação dos
pacientes

e

dos

profissionais,

bem

como

a

melhoria

da

comunicação,

sustentabilidade dos resultados, e redução de custo, ou seja, foi possível fazer mais
com menos, evitando maiores gastos e desperdícios, gerando uma mudança cultural
aos profissionais que foram envolvidos no projeto.
Essa

metodologia

tem

sido

aplicada com frequência nos cenários

internacionais e de forma tímida no Brasil. Porém, mesmo diante desse panorama, o
que se percebe é que os sujeitos envolvidos nos processos de cuidado têm se
instigados a desenvolverem projetos que garantam melhores fluxos de atendimento,
padronização do trabalho, incentivo ao trabalho em equipe e mais ainda,
estimulando uma mudança cultural de melhoria contínua em toda a instituição,
levando a redução de custos e a eliminação de desperdícios, com menos gastos
para instituição.
Utilizar o lean para promover a melhoria contínua na assistência, eleva o valor
para os clientes externos e internos a partir da doação de uma assistência segura e
eficiente de qualidade, com o fornecimento de um trabalho padronizado,
individualizado, com o mínimo ou nenhum desperdício nos processos, oferecendo
aos pacientes aquilo que eles desejam receber, proporcionando a máxima
satisfação dos mesmos através da entrega de um trabalho mais eficiente
(RAKHMANOVA; BOUCHET, 2017).
Segundo Rojas et al (2018) e Brasil (2014), ao falar de eficiência nos
referimos a produzir corretamente, utilizando os recursos disponíveis da melhor
forma possível e sem custos altíssimos, sendo possível diminuir os custos, as
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perdas e os desperdícios. A eficiência está diretamente ligada à racionalidade e
à produtividade. Nesse sentido, uma equipe eficiente é aquela que produz algo útil e
que se adéqua ao mercado, mas sua produção não demanda muito tempo e
recursos.
Ainda, para esses autores, a definição de eficácia está relacionada à
capacidade de fazer o que deve ser feito para entregar resultados. E nisso temos o
cumprimento de metas, objetivos alcançados pela equipe, foco da equipe, prazos
cumpridos entre outros.
Uma equipe eficaz é aquela que além de realizar seus processos de maneira
correta, também foca nos resultados e explora todo o potencial disponível. O grupo
eficaz é aquele que acredita e se esforça para entregar o melhor trabalho possível.
A partir das ações desenvolvidas pelos enfermeiros na realização do desenho
do mapa atual dos processos, bem como o desenho do estado futuro das ações, foi
possível elucidar e identificar os gargalos existentes nos processo referente à CCP,
o que possibilitou a aplicação das ferramentas lean de forma estratégica, estruturada
e sistematizada permitindo assim oferecer aos pacientes e familiares uma
assistência mais elaborada e livre de desperdício, pois de acordo com lean essas
ações empregadas nos processos permitem melhorar a qualidade do cuidado
prestado, proporcionando uma assistência de qualidade, mais eficiente e segura.
Corroborando com a afirmativa supracitada, Improta et al (2015) relata que o
lean, quando utilizado nos serviços de saúde, tem demonstrado contribuições
expressivas para a resolução de algumas problemáticas em diversos setores das
instituições, aumentando a qualidade dos cuidados oferecidos, diminuindo ao
mesmo tempo, desperdícios de custos e erros, no sentido de melhorar a qualidade e
a segurança da prestação de cuidados, além de aperfeiçoar a acessibilidade aos
pacientes, familiares e profissionais de saúde.
Esses fatores têm permitido grandes transformações e melhorias na
qualidade da assistência prestada, bem como a redução dos custos e a promoção
da segurança através da minimização e eliminação de erros nos processos do
cuidado. Quando se aplicam as técnicas para aumentar a segurança no processo,
eliminam-se os defeitos no modelo de assistência, aumentando assim a segurança
do paciente. Um erro pode gerar sérios problemas, como por exemplo, o surgimento
de lesões de pele que causam danos aos pacientes, familiares e à instituição de
saúde (JOINT COMMISSION RESOURCES, 2013).
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Segundo D’Andreamatteoa et al (2015) o emprego do lean no contexto
hospitalar trata-se de uma abordagem de melhoria e avanços através da eliminação
de desperdício de ações que não acrescentem valor aos pacientes, como:
interrupções, atrasos, erros, entre outros, de modo a aperfeiçoar o fluxo dos
pacientes, dos funcionários e de informação.
Na revisão da literatura, realizada para a construção dessa tese, foram
identificados diversos estudos utilizando lean nas instituições de saúde, porém, os
passos sobre a sua implementação na melhoria contínua dos processos ou na
organização dos serviços de saúde se apresentaram de forma diferenciada em cada
estudo, pois o caminhar para a implementação estava diretamente ligado ao tipo de
cenário, aos objetivos dos projetos e da cultura organizacional. Esses fatores
dificultaram as possibilidades de se especificar quais as melhores práticas, técnicas
ou métodos para sua aplicação.
Corroborando com a afirmativa supracitada Costa et al (2015) analisaram
cinco processos de dois hospitais brasileiros que implementaram o lean, e ambos
não apresentaram uma sequência detalhada de etapas para a implementação.
Santos et al (2020a) ao realizar um estudo de revisão sobre a aplicabilidade do lean
nas instituições de saúde, não identificaram na análise dos estudos um passo a
passo que servisse como guia de orientação que pudesse ser utilizado como diretriz
para subsidiar outros autores que desejem operacionalizar o emprego do lean
healthecare em suas instituições. Além disso, Radnor, Holweg e Waring (2012)
afirmam que a maioria dos estudos sobre lean healthcare não é comparativa, sendo
desenvolvida, na maioria das vezes, por meio de estudos de casos isolados.
Sendo assim, a pesquisadora descreve não um passo a passo para a
implementação do lean healthecare nas instituições, mas sim o caminho percorrido
pela mesma na reestruturação da comissão de cuidados com a pele do INCA, bem
como na formação da equipe para elaborar e implementar o estudo, sendo:

1. Identificar e formar a equipe de projeto - A equipe do projeto deve contar
com os profissionais envolvidos no processo ou serviço e com o apoio da alta
gestão, além de um facilitador lean, que pode ser um belts da instituição ou um
profissional contratado.
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2. Capacitar à equipe - A equipe deve ser capacitada por um especialista
lean sobre a metodologia e suas ferramentas estratégicas, além de como, quando,
por que e para que devem ser utilizadas.
3. Realizar evento de melhoria contínua (evento Kaizen) - Todas as ações e
tomada de decisão referente ao projeto devem ser realizadas em eventos kaizen.
4. Identificar a cadeia de valor que se deseja aplicar a metodologia lean - A
equipe do projeto, através de eventos kaizen, define a área, setor ou processo que
se deseja implementar o lean.
5. Mapear o macroprocesso do serviço - Todo o itinerário do paciente na
instituição, desde a sua entrada até a alta, deve ser descrito no mapa, bem como
os profissionais envolvidos em cada etapa do processo.
6. Identificar os processos relacionados ao serviço - Cada processo
existente no setor ou serviço deve ser identificado.
7. Identificar os problemas relacionados ou oportunidades de melhoria - A
identificação dos processos será feita de acordo com os objetivos que se pretende
alcançar com o projeto.
8. Priorizar os problemas evidenciados - Os problemas evidenciados devem
ser priorizados do mais crítico para os menos críticos, através do consenso da
equipe do projeto (Quando no projeto, vários problemas são evidenciados, o lean
prega pela solução do problema mais crítico primeiro e de preferência, que se
implemente a metodologia em um processo de cada vez. Pois, desta forma, ocorre
uma maior probabilidade de garantir o maior sucesso do projeto, ou seja, inicie o
emprego da metodologia aos poucos e vá divulgando os resultados para toda a
instituição. Vários projetos de setores diferentes podem ser facilmente adaptados
para outro setor com excelentes resultados e isso promove uma maior satisfação e
empolga e estimula a equipe do projeto e outros profissionais de outros
departamentos).
9. Mapear o fluxo de valor atual de cada processo - Os processos
identificados dentro do macroprocesso devem ser mapeados de forma individual
(Microprocesso).
10. Analisar o mapa de fluxo de valor atual - Essa análise permite identificar
os gargalos ou desperdícios existentes em cada etapa do processo.
11. Mapear o fluxo de valor futuro através da aplicação das ferramentas lean
em cada etapa do processo - Esse movimento permite aplicar as ferramentas com
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os objetivos de mitigar ou eliminar os desperdícios que não agregam valor no
processo, tornando-o mais fluido e com mais qualidade e segurança no momento da
entrega ao cliente.
O presente estudo procurou demonstrar como é possível reorganizar um
serviço como o da comissão de cuidados com a pele do Instituto Nacional de
Câncer, uma instituição pública federal de saúde, utilizando o lean como referencial
teórico e metodológico, apropriando-se dos seus conceitos para compreender
melhor o cenário organizacional, bem como adequando suas ferramentas a cada
processo de cuidado, a partir da redução do tempo de espera, eliminação ou
mitigação de erros incidentes na execução dos processos, retrabalho, movimentos
impróprios, organização e sistematização dos processos, melhoria da comunicação
entre os profissionais e pacientes, proporcionando a satisfação do cliente através de
um trabalho mais eficiente, eficaz e seguro.
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CAPÍTULO V

5 PRODUTO - Relatório Técnico Conclusivo

Este capítulo apresenta a produção técnica derivada da tese. Um relatório
técnico conclusivo do estudo, inserido no Eixo 4: Serviços técnicos da produção
técnica número 26. Definido como serviços realizados junto à sociedade/instituições,
órgãos governamentais, agências de fomento, vinculados à assistência, extensão e
produção do conhecimento. Em atenção ao Decreto nº 8.977, de 30 de janeiro de
2017. Que dispõe da importância das atividades das coordenações de áreas para
articular, planejar e executar as tarefas das respectivas áreas junto à CAPES,
incluindo aquelas relativas à avaliação dos programas de pós-graduação e
considerando a necessidade de aperfeiçoamento do processo de avaliação da
produção científica originada em programas de pós-graduação, em especial dos
produtos técnicos e tecnológicos (BRASIL, 2017).
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Organização: Universidade Federal Fluminense (UFF)
Organização Coparticipante: Instituto Nacional de Câncer (INCA)
Discente: Lucimere Maria dos Santos
Docente orientador: Prof.ª Dr.ª Zenith Rosa Silvino
Tese vinculada: REESTRUTURAÇÃO DE UMA COMISSÃO DE CUIDADOS COM
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EM

UMA

INSTITUIÇÃO

ONCOLÓGICA

NA

PERSPECTIVA DO PENSAMENTO LEAN
Data da defesa: 01/12/2020.
Setor beneficiado com o projeto de pesquisa, realizado no âmbito do programa
de doutorado: Comissão de Cuidados com a Pele (CCP) – HCI / INCA
Classificação11: Produção com médio teor inovativo (combinação de conhecimentos
pré-estabelecidos)
Linha de Pesquisa vinculada à produção: O Cuidado em seu Contexto
Sociocultural

Conexão com a Produção Científica
a) Título: Aplicabilidade da metodologia lean na organização dos serviços de saúde:
uma revisão integrativa
Periódico: Research, Society and Development
Outros dados: ano 2020; vol 9(7); páginas 1- 22; Doi: http://dx.doi.org/10.33448/rsdv9i7.4054

b) Título: Cuidados de enfermagem voltados à prevenção de lesão por pressão em
pacientes oncológicos: revisão integrativa
Periódico: Research, Society and Development
Outros dados: ano 2020; vol 9(7); páginas 1- 18; Doi: http://dx.doi.org/10.33448/rsdv9i7.5279

11

De acordo com o Relatório do Grupo de Trabalho da CAPES sobre produção técnica.
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Aplicabilidade - Descrição da abrangência realizada: Este relatório é o produto
final da tese desenvolvida na UFF e aplicada no INCA, tendo o intuito de descrever a
reestruturação de uma comissão de cuidados com a pele, a partir do referencial
teórico e metodológico do lean. Utilizando a pesquisa descritiva, participativa de
abordagem qualitativa que documentou e descreveu sistematicamente o caminhar
metodológico para a reestruturação da comissão e apresentou as ferramentas
utilizadas para aplicação do lean, que foram: gemba, mapeamento de processo, 5S,
gestão visual e a padronização do trabalho; formou e posteriormente capacitou a
equipe sobre o lean; elaborou o macroprocesso atual do fluxo de entrada do
paciente na instituição por todos os setores; identificou e priorizou os problemas
relacionados aos processos de cuidado com a pele do paciente oncológico e
mapeou o estado atual e futuro, individualmente, de cada porta de entrada do
paciente na instituição.

Replicabilidade: Este relatório é uma proposição de soluções para a reestruturação
e/ou criação de comissões de cuidados com a pele, bem como de outros modelos
de comissão.
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1 INTRODUÇÃO

Este relatório apresenta a reestruturação da Comissão de Cuidados com a
Pele (CCP) no INCA/HCI, utilizando o lean como referencial teórico e metodológico
e, teve como objetivos específicos: mapear os processos desenvolvidos pela CCP;
Identificar os problemas relacionados aos processos da CCP e aplicar as
ferramentas lean para a reestruturação da CCP.
De acordo com Santos et al (2020b) os pacientes com câncer podem
apresentar diversos fatores facilitadores para o surgimento de lesões de pele, que
podem ser derivados da própria doença ou relacionados aos tratamentos. A
suscetibilidade para o aparecimento das mesmas vem em decorrência da
desnutrição secundária, da anorexia e caquexia oncológica, do tratamento
radioterápico ou quimioterápico, das cirurgias extensas, das estomias provenientes
de determinadas cirurgias, da exteriorização dos tumores e da imobilidade física por
queda da performance status12, que leva o paciente a permanecer por mais tempo
sentado ou deitado (DEL BUONO; AZEVEDO; NUNES, 2017).
O cuidado com as lesões de pele não está voltado apenas para a realização
de curativos. O mesmo deve estar conectado ao cuidado integral e padronizado com
o envolvimento de profissionais com expertise no assunto, a partir da implementação
de um conjunto de ações que possa promover o gerenciamento do cuidado das
lesões cutâneas (FAVRETO, 2017).
A gerência do cuidado dispensado ao paciente com lesões de pele é
primordialmente realizada por enfermeiros, mas esse cuidado deve ser dinâmico,
efetivo, holístico e é multiprofissional. Para tal, os profissionais envolvidos devem
acompanhar a evolução científica e tecnológica, com o propósito de oferecer
avaliações abrangentes ao paciente, indicação do tratamento baseado em
evidências atuais, organização e sistematização da assistência prestada no
processo de cuidado. Esse conjunto de ações se origina da padronização dos
processos para assistência do cuidado aos pacientes com lesões cutâneas,
garantindo-lhes a qualidade assistencial na prevenção e tratamento de lesões,

12

Performance status é uma medida relacionada à tentativa de quantificar o bem-estar geral dos
pacientes. Pode ser utilizada para determinação da possibilidade de receber quimioterapia, da
necessidade de ajuste de doses destas medicações, entre outras finalidades. (BRASIL, 2002)
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otimizando os resultados terapêuticos e o custo com recursos humanos e materiais
(FERREIRA, 2018).
Assim, as ações desenvolvidas pela equipe multiprofissional para o cuidado
das lesões de pele do paciente oncológico não deve acontecer de forma isolada e
sim através de uma comissão, que reúne profissionais de áreas distintas, com o
objetivo de oferecer cuidado integral e holístico, ou seja, atendendo o paciente de
forma individualizada a partir de uma equipe multidisciplinar, utilizando-se de
protocolos de cuidados que possibilite que os profissionais envolvidos no processo,
atuem de forma padronizada (KRAUSE; ASSIS; DASNKI, 2016).
As comissões de cuidado com a pele são grupos técnicos de caráter
normativo e consultivo para desenvolver, implementar, organizar e coordenar
atividades relacionadas à assistência, educação permanente e pesquisa no que se
refere à prevenção e ao tratamento de lesões cutâneas. A qualidade das ações,
desenvolvidas por esta comissão, está relacionada com a qualidade dos processos
elaborados e implementados pelos enfermeiros inseridos neste contexto do cuidado
(KRAUSE; ASSIS; DASNKI, 2016).
O tratamento de lesões de pele acarreta gastos significativos ao serviço de
saúde, por exigir elevada quantidade de recursos materiais e humanos, bem como
aumento da carga de trabalho. Auditorias realizadas em serviços de saúde públicos
mostraram que inconsistências na prática da gestão do tratamento de lesões e uso
de métodos ultrapassados contribuem para altos custos e resultados pouco efetivos
(WHITLOCK et al., 2014).
Assim, faz-se necessário que a equipe de profissionais que compõem uma
comissão de cuidados com a pele, em especial os enfermeiros, por estarem atuando
de forma direta neste cenário de cuidado, sejam responsáveis pela elaboração e
implementação de protocolos de cuidados para organização dos processos de
trabalho e, nesse contexto de cuidados com a pele se apropriarem de ferramentas e
modelos estratégicos que tenham em seu princípio maior, oferecer uma assistência
de qualidade de forma segura ao cliente, utilizando os recursos existentes na
instituição, através da eliminação ou minimização dos desperdícios, reduzindo os
custos, buscando fazer mais com menos (WHITLOCK et al., 2014).
Desta forma, este relatório descreve a reestruturação da CCP através do
emprego do Lean como referencial teórico-metodológico de gestão aplicado à
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saúde, que compreendeu, em etapas sistematizadas e desenvolvidas através da
aplicação de ferramentas adequadas a fim de atender ao objeto desse estudo.

1.1 Situação Problema

As lesões de pele constituem um problema de saúde pública com graves
consequências na qualidade de vida dos pacientes e dos familiares, no tempo da
assistência de enfermagem, na utilização de custos e nos recursos materiais e
humanos, sendo um grande desafio na prestação da assistência fornecida pelos
enfermeiros, bem como pela equipe multiprofissional (OLIVEIRA et al., 2016;
SOARES et al., 2013).
A comissão de cuidados com a pele do HCI, devido à escassez de recursos
humanos, por um período de tempo, manteve em sua composição um número
reduzido de profissionais, não sendo possível assim compor um time para promover
o cuidado com a pele do paciente de forma mais organizada e padronizada. De tal
forma, o cuidado tornou-se mais individualizado, centrado nas expertises dos
enfermeiros que estavam em atendimento ao paciente no período, tanto nas
unidades de internação (enfermarias) como na área ambulatorial.
Essa situação acarretava dificuldades para elaboração e implementação dos
processos sistematizados e padronizados, já que cada profissional possuía o
conhecimento particular direcionado ao cuidado com as lesões de pele, tendo em
vista que uma das exigências para ser enfermeiro na instituição é ter especialização
na área oncológica. Sendo assim, esse cuidado individualizado tornava a assistência
prestada ineficaz no sentido de não oferecer uma assistência padronizada,
provocando retrabalhos, aumento dos gastos com insumos e redução da qualidade
da assistência prestada, em uma visão da coletividade.
Assim, nesse cenário de instabilidade é importante focar ainda mais na
gestão equilibrada dos insumos, dos custos e dos recursos, que são cada vez mais
sofisticados, numerosos e com alta representatividade, sobretudo na avaliação
criteriosa dos riscos (DAHLGAARD; LANGSTRAND; DAHLGAARD-PARK, 2011).
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1.2 Justificativa

O paciente com câncer vive em constante desequilíbrio entre os
procedimentos terapêuticos e as terapias medicamentosas, além de ficarem
expostos as mais variadas situações decorrentes tanto da patologia quanto do
tratamento, que compromete sua pele, ocasionando o desenvolvimento de lesões.
Entre elas, podemos citar as lesões por pressão, lacerações de pele, cirurgias,
radioterapias, quimioterapias, que provocam alterações tegumentares e processos
inflamatórios. Esses fatores interferem na cicatrização das lesões, causando
desconforto e provocando dor (DEL BUONO; AZEVEDO; NUNES, 2017).
A manutenção da integridade da pele tem por base o conhecimento e a
aplicação de medidas de cuidado relativamente simples. A maioria das
recomendações para avaliação da pele e as medidas preventivas podem ser
utilizadas de maneira universal e tem validade para quaisquer lesões da pele.
Atualmente, as organizações da área da saúde estão sendo desafiadas a
melhorar a qualidade de atendimento e aprimorar a satisfação dos pacientes e da
equipe de saúde, bem como equilibrar os orçamentos. De acordo com Hadfield et al
(2016), a implementação do lean nos serviços de saúde, permite tornar o trabalho
mais seguro e valioso, alocando quaisquer que sejam os recursos, onde forem mais
necessários, com menos desperdícios sem aumentar os custos.
O lean pode não ser utilizado para solucionar todos os problemas que as
instituições de saúde atravessam, mas pode conduzir as significativas e sustentáveis
melhorias em inúmeros cenários hospitalares.
Deste modo, acredita-se que a utilização do lean neste cenário de assistência
a saúde forneça subsídios para a reestruturação da comissão de cuidados com a
pele, por intermédio da identificação e eliminação dos desperdícios nos processos,
considerando as contribuições para a qualidade assistencial.

1.3 Relevância e Contribuições do Estudo

Este estudo pretende contribuir para o fornecimento de informações do
processo de reestruturação ou de criação d.e novas comissões de cuidado com a
pele no cenário oncológico e em outros cenários. Além de possibilitar a adoção de
um novo modelo de gestão, por meio da implementação de metodologias gerenciais
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capazes de conduzir com elevada eficácia e eficiência a prestação de ações
desenvolvidas pelos colaboradores na assistência aos pacientes oncológicos.
Quanto às políticas de saúde, a relevância da pesquisa se deu frente ao
objetivo de atender e responder as determinações das normatizações do COFEN,
Lei nº 567/2018, que normatiza a atuação do enfermeiro no cuidado aos pacientes
com feridas; a Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer na Rede de
Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas no âmbito do Sistema Único
de Saúde (SUS). A política Nacional de Educação Permanente na Saúde (PNEPS)
que apresenta uma estratégia político-pedagógica que incorpora o ensino, a atenção
à saúde, a gestão do sistema e a participação e controle social no cotidiano do
trabalho e faz uma interface com a educação interprofissional em saúde que é
considerada como estratégia potencial para fortalecimento do SUS.
Este estudo também irá contribuir e atender as exigências da Política
Nacional de Segurança do Paciente (PNSP) em atender a meta seis sobre a
prevenção de lesões por pressão, do SUS, além da preocupação de redução dos
gastos nas instituições de saúde pública, mantendo a oferta de uma assistência de
qualidade com mais eficiência e segurança aos pacientes oncológicos, no contexto
do cuidado com a pele (COFEN, 2018).
Para a pesquisa, acredita-se que o lean utilizado como referencial teórico e
metodológico no ambiente hospitalar, em específico na prestação de cuidados com
a pele do paciente oncológico, vai ao encontro das necessidades impostas pela
exigência de maior eficiência, qualidade e otimização na aplicação dos recursos
humanos, econômicos e de novas tecnologias, nas instituições de saúde brasileiras.
O estudo abarca também o eixo 4.0 da Agenda de Prioridades de Pesquisa
do Ministério da Saúde, que no item 4.8 destaca a necessidade e a importância de
se realizar mapeamento e desenvolvimento de modelos de gestão de tecnologias
em saúde para o estabelecimento assistencial de saúde (BRASIL, 2018).
No que se refere à instituição, acredita-se que venha a contribuir para a
mudança da cultura organizacional; reduzir a variabilidade dos processos de
trabalho aumentando a confiabilidade e ao mesmo tempo tornando-os eficientes,
contribuir para avaliação da qualidade do cuidado com a pele do paciente a partir da
criação de indicadores internos das instituições, possibilitando visualizar o panorama
situacional da assistência prestada, bem como reduzir custos, eliminando ou
reduzindo desperdícios e complexidade nos processos, além de atender o plano
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estratégico do INCA que objetiva desenvolver estratégias que potencialize os
resultados e qualifiquem as entregas para a sociedade.
Assim, acredita-se ser de grande relevância e de ampla contribuição para
aumentar a satisfação dos pacientes e familiares, a partir da prestação de um
cuidado integrado, holístico, seguro e de qualidade.
Acredita-se que a temática possa contribuir no fomento de conhecimento aos
profissionais da saúde, à comunidade acadêmica com interesse no tema abordado e
na metodologia utilizada, além de enriquecer a produção científica no campo da
gestão do cuidado de enfermagem e de saúde, tendo em vista sua possibilidade de
replicada em diferentes serviços.

2 REFERENCIAL TEÓRICO E METODOLÓGICO

O Sistema Toyota é uma filosofia de gestão e um modelo organizacional de
trabalho que tem por objetivo principal o lucro por meio da redução de custos ou
aumento da produtividade, e esses fatores, por sua vez, são obtidos pela eliminação
dos desperdícios. A Toyota é hoje um caso de sucesso ao ter desenvolvido uma
filosofia de vida, um princípio ou uma forma para atingir esses objetivos (MONDEN,
2015).
A produção lean surgiu no Japão na década de 50, a partir do trabalho
desenvolvido por dois engenheiros da Toyota Motor Company, Taiichi Ohno e Eiji
Toyoda, que ao visitarem a Ford Motor em Detroit nos Estados Unidos, até então a
unidade mais eficiente do mundo, que utilizava o sistema de produção em massa,
perceberam que isso não seria possível de se aplicar nas empresas japonesas, uma
vez que o Japão ainda se recuperava da II Guerra Mundial, sofrendo de uma
escassez de recursos humanos, financeiros e materiais (SANDERS; KARR, 2015;
HYDES; HANSI; TREBBLE, 2012).
O lean enquanto referencial teórico apresenta conceitos que permitem ao
profissional compreender a cultura organizacional, bem como conhecer e avaliar os
processos de cuidado. Esses conceitos funcionam como uma lente que permite
compreender o comportamento das pessoas, a cultura organizacional, além de
identificar os erros existentes nos processos, a fim de mitigá-los ou reduzi-los, sem
apontar culpados, pois o lean prima em salientar que o erro, na maioria das vezes,
não está no potencial humano e sim nos processos.
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O lean traz conceitos-chaves que nos possibilitam compreender o
comportamento das pessoas e da instituição em relação aos processos de cuidados,
como: Redução de Custos; Sistemas/pensar na forma de sistemas; Foco no cliente;
Muda (Desperdícios); Mura (falta de regularidade no trabalho); Muri (dificuldade em
realizar uma tarefa) (TAPPING; SHUKER, 2010; DENNIS, 2008).
Para que as organizações atinjam o sucesso de implantação do lean
utilizando seus princípios e conceitos fundamentais, é necessário que se apoiem em
práticas e ferramentas estruturadas que o próprio método propõe.
Segundo Tapping e Shuker (2010), Joint Comission Resources (2013),
Graban (2016) e (Pinto, 2014), o lean possui cinco princípios básicos que fazem
parte da essência da sua gestão: valor, fluxo de valor, fluxo contínuo, produção
puxada e perfeição sendo assim definidos pelos autores:
Sendo assim o lean pode ser empregado em qualquer setor produtivo,
inclusive nos de produção de serviços, como os da saúde, visto que permitem
alcançar elevados níveis de qualidade, baixos custos, eficiência13, eficácia14 e
segurança15 na prestação dos cuidados. As organizações usam princípios, práticas e
ferramentas lean para gerar valor aos seus clientes, ou seja, bens e serviços com
uma qualidade melhor, com menos erros e desperdícios. O lean leva a melhores
resultados por meio de menos esforço, espaço, dinheiro e tempo (CREMA;
VERBANO, 2015).

2.1 Lean na Saúde (lean helthcare)

O lean healthcare é um modelo de gestão que tem surgido como um
referencial para o alcance da qualidade na assistência a saúde aliado à melhoria
contínua dos processos e tem demonstrado ser um ótimo meio para organizar os
processos de cuidados, além de valorizar o potencial humano (Figura 5), destacando
que este precisa ser capacitado para compreender a cultura organizacional, bem
como os processos de serviço. Mas para isso é necessário que a organização
proporcione condições técnicas, filosóficas e administrativas (JOINT COMMISSION
RESOURCES, 2013; MAGALHÃES et al., 2016; D’ANDREAMATTEOA et al., 2015).

13

Utilizar os recursos disponíveis da melhor forma possível e sem custos altos.
É a capacidade de fazer o que deve ser feito para entregar os resultados.
15
É a aplicabilidade de técnicas para eliminar ou minimizar os erros nos processos.
14
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A utilização do lean nas instituições de saúde surge como uma metodologia
simples, mas eficaz, que consegue criar valor e eliminar o desperdício de maneira a
satisfazer o cliente, servindo também para o gestor como uma ferramenta para
ajudar a promover ganhos em saúde, a eliminar as barreiras e os desperdícios que
limitam a atuação dos profissionais de saúde em prestar serviços de qualidade e a
identificar o que é valor para o cliente (TOUSSAINT; BERRY, 2013)
Um dos grandes nomes em Lean Healthcare é o CEO do Theda Care Center,
Dr. John Toussaint, um dos pioneiros na implementação de lean nos Estados Unidos
apresentam 6 princípios que constituem a dinâmica essencial da gestão lean
aplicados à saúde.
De acordo com Toussaint e Berry (2013) os princípios empregados na saúde
são: Criar valor para o cliente, atitude de melhoria contínua, unidade de propósito,
respeito pelas pessoas, lean é visual e lean é padronização com flexibilidade.
Os setores ou serviços das instituições de saúde que optarem por
implementar o lean, devem fortalecer a visão de que mais importante do que a
autoridade de uns sobre outros é a responsabilidade de cada um para fazer a coisa
correta, sob o olhar dos clientes.
O sucesso da utilização do lean healthcare requer não somente de boas
práticas de gerenciamento para mudança, mas também a integração do mesmo na
estratégia geral, no desenvolvimento e realização das ações, pois quando se
trabalha nos processos assistenciais se compreende e se identifica as tarefas
importantes dentro deles e torna-se possível criar etapas prioritárias, tornando a
relação profissional/cliente livre de burocracias, otimização das ações e eliminação
de desperdícios (AHERNE; WHELTON, 2016; JOINT COMMISSION RESOURCES,
2013).
O que começou sendo um modelo de produção de uma organização da
Toyota Motor Company, transformou-se em um método que integra um conjunto de
técnicas e ferramentas que podem ser empregadas em qualquer organização que
pretenda melhorar a sua eficiência de modo a produzir mais variedade, mais
qualidade, com maior velocidade e menores custos, o que a torna capaz de competir
num mercado marcado pela variedade e restrição. A metodologia lean identifica
sistemas de produção eficientes e eficazes, que consomem menos recursos, criando
maior qualidade com menor custo (PAKDIL; TOKTAS; LEONARD, 2018).
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As iniciativas pioneiras da metodologia lean ocorreram nos EUA, a partir de
2001, com a introdução de algumas ferramentas isoladas e alguns projetos-piloto,
sempre com sucessos consideráveis. Segundo Toussaint e Gerard (2012) a Toyota,
no desenvolvimento e melhoria de seus processos, desenvolveu essa filosofia
buscando eliminar desperdícios, tirando do processo o que não agrega valor para o
cliente e, com isso, gerar velocidade em todas as etapas desse processo, seja
produtivo, suporte ou administrativo.
A utilização do lean enquanto metodologia em qualquer área dos serviços de
saúde se faz necessário que ocorra de forma estruturada e sistematizada, com
etapas bem definidas, ou seja, através de um caminhar metodológico, considerando
como ponto de partida a integração da visão cultural da instituição, dos objetivos
estratégicos e dos interesses do cliente, a fim de oferecer ao mesmo uma
assistência com maior qualidade e segurança, em um menor tempo possível, com
menos custo (LIKER, 2018).
A aplicabilidade do lean no ramo da saúde pode ser definida como uma
abordagem metodológica de gestão que permite identificar e eliminar desperdícios,
melhorando os fluxos de atividades, de modo a elevar ao máximo o valor para os
pacientes num contexto hospitalar, utilizando-se de ferramentas específicas para a
implantação da melhoria continua (JOINT COMMISSION RESOURCES, 2013).
As ferramentas se complementam e, por isso, raramente são utilizadas de
maneira isolada (HADFIELD et al., 2016).
Para aplicar o lean nas instituições de saúde, percebe-se que essa
implementação deve ocorrer através de um caminhar metodológico, a partir da
integração da visão cultural da instituição, bem como dos objetivos estratégicos, a
fim de oferecer ao cliente uma assistência com maior qualidade e segurança, melhor
custo e redução do tempo de entrega desse serviço. Desta forma é possível
encontrar a aplicabilidade desta metodologia nos diversos departamentos das
instituições de saúde.

2.2 Caminhar Metodológico

Trata-se de um estudo descritivo, participativo com abordagem qualitativa que
documenta e descreve sistematicamente o caminhar metodológico para a
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reestruturação de uma comissão de cuidados com a pele, no Instituto Nacional de
Câncer, utilizando o lean como referencial teórico e metodológico.
Esta pesquisa foi realizada no Instituto Nacional de Câncer (INCA), na
Unidade I (HCI), no prédio vertical situado à Praça da Cruz vermelha - RJ.
A Comissão de Cuidados com a Pele (CCP) funciona no andar térreo do
HCI/INCA. A unidade não possui um ambulatório específico para a realização das
ações de prevenção e tratamento de lesões de pele.
Mesmo sendo a Comissão de Cuidados com a Pele formada por uma equipe
multidisciplinar, fizeram parte do estudo somente os enfermeiros colaboradores da
comissão, por acreditar que os cuidados com a pele do paciente são ações de
responsabilidade principal desses profissionais.
Para atender aos critérios éticos, foram seguidas as recomendações da
Resolução nº 510/2016 (BRASIL, 2016) do Conselho Nacional de Saúde que
prescreve sobre a ética na pesquisa com seres humanos no país. O projeto de
pesquisa será submetido ao Sistema CEP/CONEP - Plataforma BRASIL do Comitê
de Ética da Universidade Federal Fluminense (UFF), bem como do Instituto Nacional
de Câncer (INCA), visto que envolve os enfermeiros colaboradores da comissão de
cuidados com a pele do INCA I, sob o número 08783919.9.0000.5243.
A técnica utilizada para a coleta de dados foi a observação participativa com o
auxilio de um diário de campo (MINAYO, 2014). Porém, é de suma importância
destacar que a implementação de qualquer projeto que utilize o lean como método,
faz-se necessário a participação de um especialista lean para coleta e analise dos
dados, este pode ser o próprio pesquisador ou um profissional contratado, para
capacitar a equipe e ser o facilitador do projeto. Logo, a pesquisadora atuou como
facilitadora lean.
A coleta dos dados para elaboração dessa tese foi realizada em quatro
etapas, ancoradas sob a perspectiva da metodologia lean, para reestruturação da
CCP: 1ª etapa - Formação e capacitação da equipe na metodologia lean; 2ª etapa Mapeamento do estado atual; 3ª etapa - Identificação dos problemas e 4ª etapa Aplicação da metodologia lean na reestruturação da CCP.
Para que fosse possível a reestruturação desta comissão junto aos
enfermeiros colaboradores, a pesquisadora formou uma equipe de projeto lean.
Entretanto, de acordo com esta metodologia, para se organizar um serviço ou
processo se faz necessário realizar a capacitação do time para desenvolver e aplicar
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as ferramentas lean nos processos de cuidado, com o objetivo de melhorar a
segurança e a qualidade da assistência prestada, neste caso, aos pacientes
oncológicos com ou em risco de desenvolver lesões cutâneas.

3 RESULTADO

Foi possível destacar que os problemas da CCP estavam relacionados a não
existência de uma equipe multidisciplinar que desenvolvesse suas ações no
contexto do cuidado com a pele do paciente oncológico, atendido no HCI/INCA de
forma

holística,

padronizada

e

sistematizada,

bem

como

dos

problemas

relacionados ao processo de como tal cuidado ocorria de forma isolada.
Sendo assim, para compreender melhor como os cuidados com a pele eram
realizados, a primeira ação desenvolvida pela pesquisadora foi percorrer todos os
setores da instituição, conversando com os enfermeiros que atuavam na linha de
frente no cuidado ao paciente e com os gestores que promoviam as condições para
que os processos ocorressem, em busca de capital humano para compor a equipe.
Após a composição da equipe multidisciplinar que foi constituída de acordo
com a Resolução nº 1135, de 25 de março de 2015, foi realizada a capacitação lean
dos enfermeiros colaboradores, a fim de identificar e solucionar os problemas para a
reestruturação da comissão de cuidados com a pele.
Para promover a capacitação da equipe, a pesquisadora realizou vários
cursos de treinamento sobre lean e six sigma, para que pudesse ter expertise na
área e assim poder atuar como facilitador lean no desenvolvimento do projeto de
reestruturação da Comissão de Cuidados com a Pele, além de oferecer os curso online introdutório sobre o lean (white belts) e o lean healthcare para os enfermeiros da
CCP e para os chefes de Divisão de Enfermagem.
A capacitação da pesquisadora vai de encontro ao que permeia a implantação
de um projeto utilizando a metodologia lean, quanto a necessidade de atuação de
um especialista lean justificando o tipo de pesquisa utilizada no estudo. Assim,
completou-se a primeira etapa da coleta de dados
Na segunda etapa da coleta de dados foi elaborado o mapeamento atual do
macroprocesso da CCP, através de eventos kaizen.
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Figura 2 - Mapeamento dos processos desenvolvidos pela CCP.

Fonte: Elaborada pela autora

A identificação dos problemas relacionados aos processos da CCP se deu a
partir da análise do mapeamento do macroprocesso (Figura 2) pelos enfermeiros da
comissão, que fazem parte do time lean, na terceira etapa da coleta de dados.

Quadro 2 - Problemas identificados nos processos de CCP.

Nº

1
2
3

4

5
6

Problemas identificados

A falta de um instrumento para avaliação de risco do paciente
com lesão de pele;
Fornecimento de insumos sem critério e sem um cheklist;
Ausência de um ambulatório para a prevenção e tratamento da
Síndrome Mão Pé;
Orientações verbais (ausência de guia de orientação à saúde,
relacionado ao cuidado no domicílio);
Ausência de instrumento para mensuração de lesão de pele dos
pacientes, próprio da instituição;
Falta de um grupo de orientação com os familiares e os pacientes
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para o cuidado em casa;
7

8

9
10
11

Falta de atualização dos integrantes da comissão sobre os
cuidados com as lesões cutâneas;
Atualização do regimento interno da CCP; regimento
desatualizado e incompleto;
Falta de padronização dos processos de cuidados relacionados à
prevenção e ao tratamento das lesões de pele;
Falta de padronização dos insumos;
Desconhecimento de novas tecnologias para o cuidado com a
pele;

12

Desconhecimento dos tipos de lesões existentes na instituição;

13

Desconhecimento dos insumos existentes na instituição;

14
15
16

Layout físico ineficiente para o atendimento do paciente
estomizado;
Falta de protocolo para prevenção e tratamento da lesão de pele;

Falta de um banheiro exclusivo para ser utilizado pelo paciente
Fonte: Elaborado pela autora

Após a identificação dos mais diversos problemas relacionados aos cuidados
com a pele do paciente oncológico da instituição, que de acordo com a metodologia
aplicada, devem ser compreendidos como oportunidades de melhoria, o time lean
através de consenso, resolveu que as prioridades na resolução de problemas se
dariam frente às necessidades de melhorar a comunicação entre os profissionais, ter
um ambiente que funcionasse como um escritório da comissão e também atender às
necessidades advindas da instituição. Sendo assim, decidiu-se que os problemas
relacionados seriam classificados como prioritários, a serem solucionados através da
aplicabilidade da metodologia lean, a partir do emprego das ferramentas pertinentes
às soluções de problemas dentro desse contexto de cuidado.
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Quadro 1 - Lista de priorização dos problemas
Nº

Oportunidades de melhoria (problemas)

Ausência de um meio de comunicação efetivo e satisfatório
1

não somente para a equipe colaboradora, como também
para os profissionais da instituição e também para os
pacientes.

2

3

4

5

6

Ferramentas lean

Gestão Visual
Padronização da
comunicação

Atualização do regimento interno das atividades

Kaizen

desempenhadas pela equipe da CCP.

Trabalho padronizado

Ausência de um fluxo de atendimento do paciente através
de um parecer técnico para avaliação de lesões.

Kaizen
Fluxograma
Trabalho padronizado

Desconhecimento dos insumos existentes na instituição e

Kaizen

dos curativos mais realizados.

Relatório

A necessidade de atualização da equipe de colaboradores

Kaizen

frente às novas tecnologias.

Trabalho padronizado

A necessidade de atualização da equipe de colaboradores

Kaizen

frente aos cuidados com a pele do paciente oncológico.

Trabalho padronizado
Trabalho padronizado

7

Layout físico ineficiente para o atendimento do paciente

Disposição física

estomizado e criação de banheiro específico para

Layout

pacientes estomizados.

5S
MFV

8

Necessidade de padronização para o fornecimento do

Trabalho padronizado

creme para prevenção e tratamento da Síndrome Mão

Layout

Pé em paciente em uso de quimioterápico oral.

MFV
Fluxograma

Fonte: Elaborado pela autora

Após o conhecimento do estado atual dos processos e a identificação dos
problemas relacionados ao cuidado com a pele do paciente oncológico, foram
elaborados, individualmente, os mapas de todos os setores por onde passa o
paciente na instituição, bem como uma projeção do que se desejava alcançar de
melhoria nos processos de cuidados, a partir do desenho do estado futuro dessas
ações, com a aplicação de algumas ferramentas lean, entrando na quarta etapa da
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coleta de dados. Onde, efetivamente foram aplicadas as ferramentas referentes à
metodologia lean, na reestruturação da CCP.
A aplicação das ferramentas da metodologia lean na reestruturação da CCP
se deu seguindo os critérios de prioridades, a seguir:

Quadro 3 - Oportunidades de Melhorias
Oportunidades de melhoria
(problemas)
Ausência de um meio de comunicação
efetivo e satisfatório não somente para
a equipe colaboradora, como também
para os profissionais da instituição e
também para os pacientes.
Atualização do regimento interno das
atividades desempenhadas pela
equipe da CCP.
Ausência de um fluxo de atendimento
do paciente através de um parecer
técnico para avaliação de lesões.
Desconhecimento dos insumos
existentes na instituição e dos
curativos mais realizados.
A necessidade de atualização da
equipe de colaboradores frente às
novas tecnologias.
A necessidade de atualização da
equipe de colaboradores frente aos
cuidados com a pele do paciente
oncológico.
Layout físico ineficiente para o
atendimento do paciente estomizado e
criação de banheiro específico para
pacientes estomizados.
Necessidade de padronização para o
fornecimento do creme para
prevenção e tratamento da Síndrome
Mão Pé em paciente em uso de
quimioterápico oral.

Melhorias
Foi criado um grupo de aplicativo (Whatsapp) para
facilitar a comunicação entre a equipe, pela necessidade
de uma comunicação rápida e efetiva, bem como foi
alocada uma sala para funcionar como escritório da CCP
O regimento interno das atividades desempenhadas pela
equipe da CCP foi atualizado
Foi construído um fluxograma para padronizar o processo
de avaliação das lesões de pele, juntamente com a
equipe da CCP
Foram elaborados instrumentos para levantamento das
coberturas existentes e aquisição de novas, visando a
prevenção e o tratamento das lesões e identificação dos
curativos mais realizados na instituição
Foram programados eventos com representantes de
empresas e fornecedores de insumos para prevenção e
tratamento de lesão cutânea apresentariam as novas
tecnologias disponíveis no mercado, bem como suas
aplicabilidades no contexto de cuidado com a pele
Juntamente com a educação continuada foi realizado um
curso de capacitação sob os cuidados com lesão de pele,
por um profissional externo, com capacitação e expertise
sobre a temática do cuidado com a pele
Ampliação do serviço de estomaterapia do INCA Unidade I, visando a redução de complicações pósoperatórias que aumentam o tempo médio de internação,
provocando reinternações e aumentando os custos do
tratamento.
A criação de um ambulatório especializado no
acompanhamento de pacientes
com SMP, bem como a padronização dos processos de
cuidados.

Fonte: Elaborado pela autora

4 CONCLUSÃO

Os sistemas de saúde têm sofrido pressões quanto à redução de custos e de
valorização dos recursos, que se tornam cada vez mais escassos. Por outro lado, a
população está cada vez mais informada e mais consciente dos seus direitos, e
assim, exigente na questão da qualidade do atendimento.
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Na busca de melhor atender a esses pacientes, de forma sistematizada e com
os recursos e capitais humanos disponíveis, esse estudo se propôs a reestruturar a
comissão de cuidados com a pele do Instituto Nacional de Câncer-INCA/I, utilizando
o lean como referencial teórico-metodológico e atingiu seus objetivos, seguindo as
ferramentas e etapas necessárias a esse processo.
A metodologia lean destaca a importância da qualidade da comunicação entre
os profissionais. Frente a essa afirmativa, o emprego do lean proporcionou uma
comunicação mais efetiva entre os enfermeiros da comissão e os demais
profissionais da instituição, além de uma sala com endereço fixo e ramal telefônico,
servindo de escritório para a coordenação e os integrantes da CCP.
A oportunidade de mudanças se deu através da avaliação do mapeamento de
processo, isso corrobora com as evidências encontradas nos estudos de revisão,
que demonstraram ser esta ferramenta a mais utilizada, tanto no cenário
internacional como no nacional.
Foi possível perceber que ao aplicar a metodologia lean na reestruturação da
comissão de cuidados com a pele, obteve-se sucesso no que se refere à
identificação dos problemas através da elaboração e análise do mapa atual dos
processos de cuidado. Em seguida, foi elaborado o mapa futuro a partir da aplicação
das ferramentas, tornando as etapas dos processos livres de desperdícios, com
maior agregação de valor para o paciente e para os enfermeiros.
Com a aplicação da metodologia lean foi possível planejar a reestruturação da
CCP a partir da composição da nova equipe e de estratégias de gestão para
identificação dos problemas, execução de ações pertinentes, através das
ferramentas adequadas e selecionadas junto aos enfermeiros que compõem a
comissão.
O estudo permitiu também registrar todas as etapas desse processo para
alcançar resultados consistentes, alinhados aos objetivos, à tese e à compreensão
da gerência do cuidado em saúde que inclui o cuidar do outro em sua plenitude e
complexidade, bem como alinhado à linha de pesquisa na qual este estudo está
incluído.
Por não ter sido possível a implementação do projeto lean em todos os
setores mapeados, deixo como proposta a continuidade da implantação da
metodologia nesses setores, bem como a mensuração dos resultados através de
indicadores para acompanhamento e ajustes de possíveis necessidades de
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mudança, além da divulgação dos resultados obtidos, tanto internamente como
através de artigos científicos.
Assim, acredita-se que a utilização do arcabouço teórico metodológico do
lean forneceu subsídio para a reestruturação da comissão de cuidados com a pele,
por intermédio da identificação e eliminação dos desperdícios nos processos,
considerando as contribuições para a qualidade assistencial.

REFERÊNCIAS

AHERNE, J.; WHELTON, J. Applying Lean in Healthcare: A Collection of
International Case Studies. Boca Raton: CRC Press - Taylor & Francis Group, 2016.
BRASIL. Ministério da Saúde. ANVISA. Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº
63, de 25 de novembro de 2011. Dispõe sobre os Requisitos de Boas Práticas de
Funcionamento para os Serviços de Saúde. 2011.
_________. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Resolução nº 510,
de 7 de abril de 2016. Diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas
envolvendo seres humanos, 2016.
_________. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Secretários de Saúde.
Sistema Único de Saúde / Conselho Nacional de Secretários de Saúde. – Brasília:
CONASS, 2015.
__________. Ministério da Saúde – Proadi-SUS - Projeto Lean nas Emergências:
redução das superlotações hospitalares - Escrito por Gustavo Frasão. 2020.
CATALANO, J. T. Nursing Now!: Today'sIssues, Tomorrow's Trends(6ª ed.).
Philadelphia: F. A. Davis Company, 2012.
COFEN. Conselho Federal de Enfermagem. Resolução COFEN-567/2018. Norma
técnica que regulamenta a competência da equipe de enfermagem no cuidado às
feridas e dá outras providências. Brasília. 2018.
DEL BUONO, H.C.; AZEVEDO, B. M.; NUNES, C. S. Importância do nutricionista no
tratamento de pacientes oncológicos. Revista Saúde em Foco – Edição nº 9 – 2017.
DENNIS, P. Produção Lean simplificada: um guia para entender o sistema de
produção mais poderoso do mundo. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2008.
FERREIRA, G. E. Gerenciamento do cuidado de enfermagem com lesões de pele no
contexto rural: percepções de enfermeiros. Rev. Aten. Saúde. São Caetano do Sul,
v. 16, n. 55, p. 5-13, jan./mar., 2018.

154

FIGUEIREDO, J. O. et al. Gastos público e privado com saúde no Brasil e países
selecionados. Saúde debate | Rio de Janeiro, v. 42, número especial 2, p. 37-47,
outubro 2018.
GRABAN, M. Lean Hospitals: Improving Quality, Patient Safety, and Employee
Engagement (3ª ed.). Boca Raton: CRC Press. Taylor & Francis Group, 2016.
HADFIELD, D. et al. O Lean na área de saúde - Ferramentas para eliminação de
desperdício em hospitais, clínicas e outras instituições de saúde. Rio de Janeiro:
DOC Content, 1ª edição, 2016.
HOLDEN, R. J. Lean Thinking in Emergency Departments: A Critical Review, Annals
of Emergency Medicine, Vol. 57, Nº 3, pp. 265-278, Elsevier Inc, 2011.
HYDES, T.; HANSI, N.; TREBBLE, T, M. Lean thinking transformation of the
unsedated upper gastrointestinal endoscopy pathway improves efficiency and is
associated with high levels of patient satisfaction. Canadian Oncology Nursing
Journal. St Louis. 2012.
JOINT COMMISSION RESOURCES. O pensamento Lean na saúde: menos
desperdício e filas e mais qualidade e segurança para o paciente; tradução Raul
Rubenich, Porto Alegre, 2013.
KRAUSE, T. C. C.; ASSIS, G. M.; DANSKI, M. T. R. Implantação de uma Comissão
de Cuidados com a Pele em um Hospital de Ensino. Estima, v.14 n.1, p. 13-20,
2016.
LANDRO, L. Nurses Shift, Aiming for More Time WithPatients. The Wall Street
Journal.2014. Acessado em 20 de novembro de 2018, de The Wall Street Journal:
http://www.wsj.com/articles/nurses-shift-aiming-for-more-time-with-patients14059841
9 3.
MAGALHAES, A. L. P. et al. Pensamento Lean na saúde e enfermagem: revisão
integrativa da literatura. Rev. Latino-Am. Enfermagem, Ribeirão Preto v. 24, e
2734, 2016.
MINAYO, M. C. S. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 14.
ed. São Paulo: Hucitec, 2014.
RIBEIRO, A. C. G. C. Implementação da Filosofia Lean na Gestão dos Serviços de
Saúde: O Caso dos Centros de Saúde da Região Norte. Dissertação (Mestrado em
Gestão de Serviços) – Universidade do Porto, Portugal. 2013.
SANTOS, L. M., et al. Aplicabilidade da metodologia lean na organização dos
serviços de saúde: uma revisão integrativa. Research, Society and Development,
9(7):1-22, e345974054. 2020a.
SANDERS, J. H.; KARR, T. Improving ED specimen TAT using Lean Six Sigma.
BMC Health Serv Res. Bogotá. 2015.

155

TAPPING, D.; SHUKER, T. Lean Office: gerenciamento do fluxo de valor para áreas
administrativas. São Paulo: Leopardo, 2010.
WHITLOCK, E. et al. Wound care costs in general practice: a cross-sectionalstudy.
AustFamPhysician. 2014;43(3):143-6.
WOMACK, J. et al. Caminhadas pelo Gemba - Gemba Walks. eBook Kindle.
Editora: Lean Institute Brasil. 2011.

156

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os sistemas de saúde têm sofrido pressões quanto à redução de custos e de
valorização dos recursos, que se tornam cada vez mais escassos. Por outro lado, a
população está cada vez mais informada e cada vez mais consciente dos seus
direitos, e assim, exigente na questão da qualidade do atendimento.
Como os custos com a saúde se encontram numa espiral de crescimento
incontrolável, além da pressão que se encontra nos sistemas de saúde devido aos
gastos que continuam a aumentar, a necessidade do controle de custo-efetividade,
as regulamentações governamentais, a necessidade de prestar melhores serviços,
as exigências por parte dos pacientes, o aumento da concorrência, bem como o
aparecimento de novas tecnologias, muitas delas dispendiosas, torna-se pertinente
a adoção de metodologias que permitam mais eficiência e menos custos a estes
serviços.
Sendo assim, entende-se que essa é a direção que as instituições de saúde
devem seguir para responder as exigências dos clientes que desejam receber uma
assistência eficiente, de qualidade e totalmente segura, livre de qualquer dano capaz
de prejudicar ainda mais a sua saúde. Em qualquer contexto de cuidado, seja em
instituições públicas ou privadas, esse fator não pode apresentar diferença na
elaboração, na implementação e na avaliação dos processos, através de indicadores
que ofereçam parâmetros dos resultados obtidos.
Nesse estudo, a qualidade em saúde, abrange não só o tratamento das
lesões de pele dos pacientes oncológicos como a prevenção do surgimento dessas
lesões e de agravos possíveis de ocorrerem, num paciente já fragilizado por seu
diagnóstico e tratamento, nos aspectos físico, emocional e social. Reforça-se que o
atendimento e a assistência oferecida aos pacientes, o respeito e o direito à saúde é
um direito de todos, independentemente do cenário em que o paciente está sendo
assistido.
Na busca de melhor atender a esses pacientes, de forma sistematizada e com
os recursos e capitais humanos disponíveis, esse estudo se propôs a reestruturar a
comissão de cuidados com a pele do Instituto Nacional de Câncer-INCA/I, utilizando
o lean como referencial teórico-metodológico e atingiu seus objetivos, seguindo as
ferramentas e etapas necessárias a esse processo.
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Os cuidados oferecidos por comissões devem ser organizados de forma
padronizada, tornando os processos mais fluidos e livres de desperdícios. Desta
forma, foi possível perceber que a utilização dessa metodologia no cenário
oncológico no contexto de cuidado da pele, proporcionou resultados bastante
satisfatórios, no que se refere à reestruturação da CCP.
O lean destaca a importância da qualidade da comunicação entre os
profissionais. Frente a essa afirmativa, o emprego do lean proporcionou uma
comunicação mais efetiva entre os enfermeiros da comissão e os demais
profissionais da instituição, a partir da criação de um grupo de WhatsApp e um email institucional, além de uma sala com endereço fixo e ramal telefônico, servindo
como escritório para a coordenação e os integrantes da CCP.
O passo seguinte foi a capacitação da equipe referente ao lean através de
cursos online, como também as apresentações oferecidas por essa pesquisadora no
que se refere aos conceitos, princípios e ferramentas referentes à metodologia, que
proporcionou condições para promover as discussões nos eventos kaizen de
melhoria contínua dos processos de cuidado com a pele.
Desta forma, o time se sentiu capaz de compreender e decidir que o mapa de
processo era a ferramenta possível de se retratar a situação atual dos processos de
cuidado, como em uma fotografia, bem como proporcionar subsídios para a
identificação dos problemas relacionados aos procedimentos.
Foi possível perceber que, ao aplicar as ferramentas estratégicas do lean na
reestruturação da comissão de cuidados com a pele, obteve-se sucesso no que
tange à identificação das oportunidades de melhorias, a partir da elaboração do
mapa atual dos processos de cuidado, tornando as etapas dos processos livre de
desperdícios, com maior agregação de valor para o paciente e para os enfermeiros.
Certamente, essas ações foram possíveis de serem realizadas em razão do
engajamento dos enfermeiros no decorrer do desenvolvimento do processo, por
compreenderem que a possibilidade de identificação dos desperdícios como
retrabalho, aumento dos custos com tratamento de lesões cutâneas, desperdício de
capital humano entre outros, que envolvem as etapas do processo, oferece
subsídios para identificação das oportunidades de mudanças na assistência e no
processo de trabalho dos profissionais da CCP.
A oportunidade de mudanças se deu através da avaliação do mapeamento de
processo, isso corrobora com as evidências encontradas nos estudos de revisão,
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que demonstraram ser esta a ferramenta mais utilizada, tanto no cenário
internacional como no nacional.
A maior parte das ferramentas lean usadas na indústria é também utilizada
nas instituições de saúde, embora tenhamos que ter em mente que, de acordo com
o cenário e o tipo de pessoas envolvidas, estas ferramentas devem e podem ser
adaptadas a cada organização.
Assim, após a fase de desenho e avaliação do mapa atual a equipe se sentiu
muito a vontade para discutir sobre quais ferramentas seriam utilizadas para
solucionar os problemas evidenciados, bem como reduzir ou eliminar os resíduos
identificados nos processos. Desta forma, foi possível perceber que o mapeamento
os fez enxergar um panorama real e amplo da situação atual da comissão e que os
profissionais enfermeiros se sentiram muito seguros para identificar os gargalos
existentes no fluxo de atendimento do paciente e a necessidade de se construir
novos fluxos para se aplicar na prática de cuidado. Esse movimento oportunizou
também uma aproximação dos enfermeiros participantes do estudo.
A percepção e compreensão do estado atual do processo favoreceram as
condições para se obter uma visão holística da situação do paciente na instituição,
no que se refere aos processos de cuidados com a pele, além de outros processos.
Assim, foi possível enxergar o paciente de forma integral e individualizado,
fornecendo subsídios para atender não somente ações de cuidados relacionadas
com a pele, bem como de outros processos.
Obter uma visão panorâmica de todo o itinerário feito pelo paciente na
instituição, identificar todos os processos pertinentes a CCP e consequentemente,
destacar, reduzir e em algumas fases do processo conseguir eliminar os
desperdícios que não agregavam valor para o paciente, através da elaboração e
implementação de ações gerenciais como a padronização dos processos de
cuidados, através da aplicabilidade de ferramentas pertinentes ao lean, representou
um ganho considerável no que se refere à qualidade da assistência prestada.
Sendo assim, o desenho do mapa futuro foi uma grande oportunidade de se
fazer uma reflexão sobre quais seriam as estratégias que a equipe teria de se
apropriar para implementar as mudanças na instituição, referentes ao cuidado neste
cenário e de que forma iria incentivar os profissionais a fazerem parte dessas
mudanças.
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O lean destaca como princípio o foco no cliente e, para atender as suas
necessidades com qualidade e segurança, utiliza-se de ferramentas de gestão que
permitem tornar esses serviços mais eficientes e, consequentemente, atender a
esse cliente hoje muito mais exigente, em razão da era da globalização, bem como
da informatização ao alcance de quase todas as pessoas.
Desta forma, entende-se que para atender às exigências dos clientes e
familiares e para lidar com a situação, a utilização do lean foi uma opção, porque
através dessa metodologia se conseguiu, de forma eficaz, mapear os processos
relacionados à comissão de cuidados com a pele, além de identificar os problemas
relacionados nos processos, assim como os desperdícios presentes nos processos.
O lean, quando devidamente aplicado e adaptado ao cenário de saúde, é
capaz de melhorar e tornar a assistência mais eficaz, eficiente e segura, livre de
desperdícios e entraves que a impeçam de satisfazer a necessidade do cliente.
Acredita-se que, com a elaboração desta tese, alguns benefícios, em curto
prazo, já foram conquistados para a prática de enfermagem e para a instituição, tais
como: a eficiência na comunicação entre os profissionais, pacientes e familiares e o
aumento da satisfação dos profissionais e do entusiasmo da equipe da CCP, por
acreditar que é possível melhorar os processos com os recursos que se têm hoje,
pela composição da equipe com os enfermeiros de todos os setores da instituição,
além da participação dos profissionais de outras categorias.
Outro ganho considerável foi o consultório para a implementação do
ambulatório de enfermagem na prevenção e tratamento da Síndrome Mão Pé,
oportunizando o atendimento individualizado e padronizado através da construção
de fluxos de atendimento, guia de orientação para o cuidado em domicílio
relacionado ao insumo que previne e trata a Síndrome Mão Pé e a orientação do uso
do quimioterápico oral.
Em pouco mais de um ano da implementação desse ambulatório, foi possível
perceber a redução do número de pacientes com grau elevado da síndrome e com
isso não houve interrupção do tratamento com quimioterápico, além da redução dos
desperdícios relacionados ao mau uso do creme para prevenir e tratar a síndrome.
Pois, através da consulta de enfermagem, o paciente recebe orientações verbais e
por escrito de como fazer uso do insumo, de acordo com a necessidade e o grau de
comprometimento da síndrome.
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Assim sendo, é de suma importância que após a implementação dessa
metodologia na instituição, as ações desenvolvidas não sejam banalizadas e nem
esquecidas, essas devem estar sempre sendo reavaliadas como um ciclo contínuo e
inacabado.
A implementação do lean deve provocar e incutir nos profissionais da
instituição uma necessidade contínua de promover transformações culturais,
exigindo novas atitudes, hábitos e habilidades de quem trabalha, criando uma
vontade incessante de melhorar cada vez mais.
Porém, é preciso ter em mente que realizar mudanças para a obtenção de
melhoria contínua dos processos de cuidado, não é tão simples. Cuidar e gerenciar
o cuidado com a pele do paciente oncológico em uma instituição de saúde pública,
especializada em prevenir e tratar o câncer é um grande desafio para os
profissionais de saúde, em especial para o enfermeiro que desempenha atividades
gerenciais, além das ações práticas do cuidado direto ao paciente.
Uma verdadeira transformação para disseminar o lean dentro de uma
instituição não acontece em curto prazo e não é tão simples, afinal se trata de uma
mudança cultural, uma mudança de filosofia organizacional e de comprometimento
dos profissionais. Assim, acredita-se que as ações para a reestruturação da
comissão de cuidados com a pele já trouxeram benefícios relevantes, mas as
mudanças deverão ficar mais perceptíveis ao longo do tempo, tanto para os
pacientes quanto para a instituição.
Logo, com a aplicação do lean foi possível planejar a reestruturação da CCP
a partir da composição da nova equipe e de estratégias de gestão para identificação
dos problemas, execução de ações pertinentes, através das ferramentas adequadas
e selecionadas junto aos enfermeiros que compõem a comissão. Permitiu também
registrar ou documentar todas as etapas desse processo para alcançar resultados
consistentes, alinhados aos objetivos, à tese e à compreensão da gerência do
cuidado em saúde, que inclui o cuidar do outro em sua plenitude e complexidade,
bem como alinhado à linha de pesquisa na qual este estudo está incluído.
Diante do exposto, propõe-se a continuidade da implantação da metodologia
em todos os setores mapeados, bem como a divulgação dos resultados obtidos na
CCP, que devem ser mensurados através de indicadores, para acompanhamento e
ajustes de possíveis necessidades de mudança.
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A divulgação do trabalho vai ocorrer internamente na instituição e através de
artigos científicos, pois a necessidade de se formalizar a implementação do lean na
reestruturação de uma comissão de cuidados com a pele se dá frente à fomentação
de estudos sobre a utilização dessa metodologia nos serviços de saúde no Brasil e,
mais especificamente, no contexto de cuidado com a pele do paciente oncológico,
pois de acordo com a revisão da literatura feita para a elaboração desse estudo, foi
constatado que as publicações no Brasil são insuficientes e no contexto de cuidado
pelo qual foi desenvolvido o estudo, não foi encontrada nenhuma publicação no
Brasil e nem no mundo.

Limitações do estudo

A filosofia lean salienta que o valor deve ser considerado a partir da
perspectiva do cliente, o foco deve ser no cliente. Mas, no entanto, não foi possível
agregar esse aspecto ao estudo, ou seja, ainda não se tem o feedback no que se
refere à satisfação do paciente, referente às mudanças implementadas nos processo
de cuidado com a pele.
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Projeto de Pesquisa: REESTRUTURAÇÃO DE UMA COMISSÃO DE CUIDADOS
COM A PELE EM UMA INSTITUIÇÃO ONCOLÓGICA NA PERSPECTIVA DO
PENSAMENTO LEAN.

Pesquisadora Responsável: Lucimere Maria dos Santos
Telefones para contato: (21) 3022-2958/ (21) 96435-9617
E-mail:lucimereuff@gmail.com
Instituição a que pertence a Pesquisadora Responsável: Escola de Enfermagem
Aurora Afonso Costa (EEAAC) da Universidade Federal Fluminense (UFF)
Orientadora: Profª. Drª. Zenith Rosa Silvino
Você está sendo convidado (a) a participar voluntariamente de uma pesquisa porque
faz parte da Comissão de Cuidados com a Pele desta instituição (HCI). Para que
você possa decidir se irá participar ou não, serão apresentados os riscos, os
benefícios e as consequências da sua participação.
Este documento é chamado de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e tem
esse nome porque você só deve aceitar participar desta pesquisa depois de ter lido
e entendido este documento. Leia as informações com atenção e em caso de dúvida
ou se você não entender alguma palavra ou frase, converse com o pesquisador
responsável para obter maiores esclarecimentos.
Após receber todas as informações, e todas as dúvidas forem esclarecidas, você
poderá fornecer seu consentimento por escrito, caso queira participar.

Rubrica do participante ou
representante legal

Rubrica do investigador
responsável
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PROPÓSITO DA PESQUISA
O estudo tem como objetivo: Reestruturar a comissão de cuidados com a pele em
uma instituição oncológica sob a perspectiva do referencial teórico e metodológico
do lean.

PROCEDIMENTOS DA PESQUISA
Os eventos Kaizen (reuniões) com o grupo de enfermeiros colaboradores da
comissão de cuidados com a pele ocorrerão na sala 30 do andar térreo do HCI, que
funcionada como auditório composta por 30 lugares, retroprojetor e computador.
Alguns eventos poderão acontecer no período da manhã, da tarde ou o dia inteiro
nos dias acordados com o grupo e a pesquisadora. As informações serão anotadas
em diário de campo. A sua participação no estudo é voluntária, ficando o mesmo
livre para não aceitar participar ou desistir em qualquer momento em que estiver
ocorrendo o estudo, sem qualquer tipo de constrangimento. As informações ficarão
guardadas sob a responsabilidade da pesquisadora principal. Sinta-se a vontade
para fazer qualquer pergunta que julgar necessárias antes de assinar o termo
concordando com a sua participação ou em qualquer momento que desejar. Colocome a sua disposição para fornecer quaisquer informações.
Riscos - relacionados a constrangimento dos participantes do estudo, no que se
refere se sentirem expostos em participarem de forma conjunta com os
colaboradores de outros setores. Nesse sentido a pesquisadora deixará os
participantes muito à vontade para colocarem suas opiniões, ideias e sugestões,
visando à reestruturação da comissão de cuidados com a pele, além de deixar claro
a garantido o anonimato dos mesmos.
Benefícios – acredita-se que a aplicabilidade da metodologia lean na instituição,
possa proporcionar mudanças necessárias no cenário oncológico, no que se refere
não somente aos processos de gerenciamento do cuidado com a pele do paciente
oncológico, como também de mudanças na organização da comissão de cuidados
com a pele do HCI, podendo ser, futuramente, disseminado os resultados a fim de
incentivar a implementação da referida metodologia em todas as unidades do INCA.
Além de uma mudança cultural envolvendo todas as pessoas da organização, não
apenas os envolvidos na comissão.

Rubrica do participante ou
representante legal

Rubrica do investigador
responsável
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CONFIDENCIALIDADE
Se você aceitar participar desta pesquisa, sua identidade será mantida em sigilo,
bem como todos os dados pessoais, serão mantidos de maneira confidencial e
sigilosa. Apenas os responsáveis por esta pesquisa terão acesso às informações.
Porém os resultados do estudo podem ser publicados, mas sua identidade não será
revelada.

GARANTIA DE ESCLARECIMENTOS
A pessoa responsável pela obtenção deste Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido lhe explicou claramente o conteúdo destas informações e se colocou à
disposição para responder às suas perguntas sempre que tiver novas dúvidas. Você
terá garantia de acesso, em qualquer etapa da pesquisa, sobre qualquer
esclarecimento de eventuais dúvidas e inclusive para tomar conhecimento dos
resultados desta pesquisa. Neste caso, por favor, ligue para o(a) Lucimere Maria
dos Santos no telefone (21) 96435-9617 e (21) 3207-1012 (Comissão de
Cuidados com a Pele - CCP) às 2ª 3ª e 5ª feiras das 08:00h à 19:00h. Esta
pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do INCA, que está
formado por profissionais de diferentes áreas, que revisam os projetos de pesquisa
que envolve seres humanos, para garantir os direitos, a segurança e o bem-estar de
todas as pessoas que se voluntariam a participar destes. Se tiver perguntas sobre
seus direitos como participante de pesquisa, você pode entrar em contato com o
CEP do INCA na Rua do Resende n°128, Sala 203, de segunda a sexta de 9:00h a
17:00h, nos telefones (21) 3207-4550 ou 3207-4556, ou também pelo e-mail:
cep@inca.gov.br.
Este termo está sendo elaborado em duas vias, sendo que uma via ficará com você
e outra será arquivada com os pesquisadores responsáveis.

Rubrica do participante ou
representante legal

Rubrica do investigador
responsável
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CONSENTIMENTO

Li as informações acima e entendi o propósito da solicitação de permissão para o
uso das informações contidas na minha entrevista. Tive a oportunidade de fazer
perguntas e todas foram respondidas.
Ficaram claros para mim quais são procedimentos a serem realizados, riscos e a
garantia de esclarecimentos permanentes.
Ficou claro também que a minha participação é isenta de despesas e que tenho
garantia do acesso aos dados e de esclarecer minhas dúvidas a qualquer tempo.
Entendo que meu nome não será publicado e toda tentativa será feita para
assegurar o meu anonimato.
Concordo voluntariamente em participar desta pesquisa e poderei retirar o meu
consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidade ou
prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido.

Eu,_____________________________________________________________por
intermédio deste, dou livremente meu consentimento para participar nesta pesquisa.

/
Nome e Assinatura do participante

/

Data

Eu, abaixo assinado, expliquei completamente os detalhes relevantes desta
pesquisa ao profissional indicado acima. Declaro que obtive de forma apropriada e
voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido deste profissional para a participação
desta pesquisa.
/
Nome e Assinatura do Responsável pela obtenção do Termo

___________________________
Rubrica do participante ou
representante legal

Data

Rubrica do investigador
responsável

/
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APÊNDICE B - Instrumento para levantamento das coberturas existentes e
aquisição de novas coberturas para a prevenção e tratamento de lesões de pele
COMISSÃO DE CUIDADOS COM A PELE - CCP - HC I

Materiais já codificados que ainda tem no estoque:
1
2
3
4
5
6
7
8
Materiais já codificados que estão em falta para dispensação:
1
2
3
4
5
6
7
8
Materiais novos que poderiam ser adquiridos no HC I - INCA:
1
2
3
4
5
6

LEVANTAMENTO DAS COBERTURAS PARA TRATAMENTO DE FERIDAS E
PREVENÇÃO DE LESÕES
Setor:
__________________________________________________________________
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APÊNDICE C - Instrumento para levantamento das lesões de pele os curativos mais realizados na instituição
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APÊNDICE D - Autorização de uso de imagem

Autorização de uso de imagem

Eu, _____________________________________________________________,
portador(a) de cédula de identidade nº ___________________________ autorizo
a pesquisadora Lucimere Maria dos Santos a fotografar e veicular minha
imagem, obtida na pesquisa realizada no Instituto Nacional de Câncer em tese de
doutorado intitulada: REESTRUTURAÇÃO DE UMA COMISSÃO DE CUIDADOS
COM A PELE EM UMA INSTITUIÇÃO ONCOLÓGICA NA PERSPECTIVA DO
PENSAMENTO LEAN, pela Universidade Federal Fluminense, em qualquer mídia
ou meio de comunicação para fins didáticos, de pesquisa e divulgação de
informação, conhecimento ou atividades sem quaisquer ônus e restrições.

Rio de Janeiro, ______ de ______________________ de _________.

Assinatura

Telefones para contato: _____________________________________________
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ANEXO - Parecer Consubstanciado do CEP
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