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Resumo: O PRESENTE TRABALHO ANALISA A APLICAÇÃO DA PRODUÇÃO 

ENXUTA EM AMBIENTES HOSPITALARES, CONHECIDO COMO LEAN 

HEALTHCARE. O OBJETIVO É IDENTIFICAR A APLICABILIDADE DAS 

PRÁTICAS ENXUTAS NA GESTÃO DE UM HOSPITAL GERAL. O MÉTODO 

DE PESQUISA UTILIZZADO FOI O ESTUDO DE CASO ÚNICO, 

REALIZADO POR INTERMÉDIO DA OBSERVAÇÃO DIRETA NO 

AMBIENTE HOSPITALAR E COLETA DE DADOS POR MEIO DA 

APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIO COM FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL 

QUE TRABALHAM DIRETAMENTE COM PACIENTES. O QUESTIONÁRIO 

ESTRUTURADO NÃO DISFARÇADO FOI ELABORADO A PARTIR DE 44 

ASSERTIVAS CONTEMPLANDO 44 VARIÁVEIS QUE REPRESENTAM O 

MODELO DE PRODUÇÃO ENXUTA. COMO PRINCIPAL RESULTADO, 

OBSERVOU-SE A UTILIZAÇÃO DO KANBAN PARA O GERENCIAMENTO 

DE LEITOS, ORGANIZAÇÃO, ARMAZENAGEM E MOVIMENTAÇÃO DE 

MATERIAIS ALINHADOS AO MODELO LEAN BEM COMO A 

OPORTUNIDADE PARA IMPLANTAÇÃO DE OUTRAS FERRAMENTAS 

LEAN. 
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Área:  1 - GESTÃO DA PRODUÇÃO 
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AVALIATION OF THE COMPATIBILITY BETWEEN 

PRACTICES OF A GENERAL HOSPITAL AND THE 

LEAN SYSTEM 
 

Abstract: THIS PAPER ANALYSES THE APPLICATION OF LEAN PRODUCTION 

SYSTEM IN HOSPITALS, KNOWN AS LEAN HEALTHCARE. THE AIM IS TO 

IDENTIFY THE APPLICABILITY OF LEAN PRACTICES IN THE 

MANAGEMENT OF A GENERAL HOSPITAL. THE RESEARCH METHOD 

USED WAS A QUALITAATIVE CASE STUDY, CONDUCTED THROUGH 

DIRECT OBSERVATION AND APPLICATION OF QUESTIONNAIRE WITH 

HOSPITAL STAFF WHO WORKS DIRECTLY WITH PATIENTS. THE 

UNDISGUISED STRUCTURED QUESTIONNAIRE WAS ELABORATED 

FROM 44 ASSERTIVES COVERING 44 VARIABLES THAT REPRESENT 

THE MODEL OF LEAN PRODUCTION. AS THE MAIN RESULT, IT COULD 

BE SEEN THE USE OF KANBAN TO THE MANAGEMENT OF HOSPITAL 

BEDS, ORGANIZATION, STORAGE AND DISLOCATION OF MATERIALS 

ALIGNED TO LEAN SYSTEM, AS WELL AS THE OPPORTUNITY TO 

IMPLEMENT OTHER LEAN TOOLS. 
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1. Introdução 

Ao longo do tempo, a Produção Enxuta passou a ser aplicada em diversos setores. O 

Lean Manufacturing, na indústria, foi adaptado para a gestão de operações por volta de 1984. 

Aproximadamente em 1992, surgiu o Lean Thinking (voltado para serviços) e, mais 

recentemente, começou-se a falar em Lean Healthcare, em centros de saúde.  

O objetivo principal do Lean é a eliminação dos desperdícios, ou seja, qualquer 

atividade que demanda recursos, mas não cria valor para o cliente. Nesse artigo, o Lean 

Healthcare é analisado por meio da identificação das principais práticas em dois centros de 

tratamento de saúde que implantaram esse modelo e da verificação do grau de implantação do 

Lean em um hospital geral. O objetivo é identificar a aplicabilidade das ferramentas enxutas 

em hospitais e identificar alternativas para eliminar o desperdício. 

 

2. Referencial teórico 

2.1 O Sistema Toyota 

Por volta de 1950, Shigeo Shingo e Taiichi Ohno, gestores da Toyota, desenvolveram 

o Sistema de Produção Enxuta a partir da necessidade de melhorar processos sem investir 

financeiramente em equipamentos ou tecnologias. Surgiu, assim, a ideia de eliminar 

desperdícios através da reorganização e eliminação de etapas supérfluas (DENNIS, 2011).   

Taiichi Ohno especificou sete tipos de desperdícios: movimentos, inventário, 

transporte, excesso de processamento, defeitos, espera e superprodução. Posteriormente, 

passou-se a considerar um oitavo desperdício (LIKER, 2005 apud FABBRI, 2011), relativo 

ao não aproveitamento dos recursos humanos, representado pela subestimação do potencial 

intelectual, das sugestões de melhoria vindas de funcionários e pelo não reconhecimento da 

experiência nas funções. 

 

2.2 O Sistema Lean na saúde 

Com a evolução do Sistema Toyota, o Lean passou a ser utilizado em outros setores, 

como em hospitais. Os seis princípios do Lean na saúde são apresentados por Pinto (2014, 

p.21): Lean é criar valor, é uma atitude de melhoria contínua, é unidade de propósito, é 

respeito pelas pessoas que fazem o trabalho, é visual, é padronização com flexibilidade. 

A produtividade do hospital é dada pela “relação entre a capacidade de atendimento e 

os recursos necessários para tal” (FABBRI, 2011, p. 60). Eliminando os desperdícios, podem-



 

 XXII SIMPÓSIO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 
Política Nacional de Inovação e Engenharia de Produção 

Bauru, SP, Brasil, 09 a 11 de novembro de 2015 

 

 

 

4 

se reduzir os custos hospitalares, garantindo um aumento de eficiência e o oferecimento de 

serviços com maior qualidade aos clientes finais.  

Alguns desperdícios em ambientes hospitalares são apresentados por Fabbri (2011), de 

acordo com os sete critérios estabelecidos por Taichii Ohno:  

1. Movimentos: excesso de movimentação no hospital dos profissionais da saúde; 

2. Inventário: insumos e produtos em excesso ou desnecessários; 

3. Transporte: transporte excessivo de pacientes, equipamentos e medicamentos; 

4. Excesso de processamento: tempo excessivo de tratamento por dificuldade de 

estabelecer padrões de procedimentos, retrabalho e excesso de inspeções; 

5. Defeitos: erros de medicação, infecções hospitalares, informação indisponível; 

6. Espera: pacientes em sala de espera ou aguardando diagnósticos e tratamentos; 

7. Superprodução: realização de exames desnecessários. 

Como oitavo desperdício (subutilização do intelectual humano), tem-se o não 

envolvimento da equipe de profissionais do hospital na eliminação das atividades que não 

agregam valor (MARDEGAN, 2010 apud FABBRI, 2011). 

A partir da publicação de estudos desenvolvidos, Bertani (2012) faz um levantamento 

em fontes de pesquisa como Scielo e IEEE Explore sobre os conceitos e ferramentas Lean 

utilizados em ambientes hospitalares. A Tabela 1 apresenta o resultado dessa pesquisa. 

TABELA 1 - Aplicações de Conceitos e Ferramentas de Lean Healthcare. 

Conceito ou ferramenta Número de publicações levantadas 

Trabalho Padronizado 22 

Mapa de Fluxo de Valor 20 

5S 16 

Evento Kaizen 12 

Nivelamento de Produção 10 

Fluxo Contínuo 9 

Sistemas Puxados 8 

A3 7 

Redesenho de Fluxo de Valor 7 

Layout Celular 7 

Nivelamento de Trabalho 4 

SMED 4 

Gestão Visual 3 

Andon 2 

Kanban 2 

Poka-Yoke 1 

Fonte: Bertani (2012), com adaptações. 
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Os resultados apresentados na Tabela 1 evidenciam a maturidade de outros países 

quanto ao Lean Healthcare e a pertinência na utilização da Produção Enxuta em hospitais. 

 

2.2.1 Lean Healthcare no Brasil 

No Brasil, o desenvolvimento do Lean Healthcare encontra-se em fase inicial. Os 

primeiros hospitais e centros de saúde a adotar esse modelo de gestão começaram sua 

implantação há menos de uma década. Apesar disso, os resultados já alcançados evidenciam 

os benefícios relatados em outros países.  

Dois pioneiros no desenvolvimento do Lean Healthcare no Brasil são a Rede de 

Hospitais São Camilo e o Instituto de Oncologia do Vale do Paraíba (IOV), localizados no 

estado de São Paulo.  A Tabela 2 apresenta as principais informações obtidas sobre os 

processos de implantação do Lean nesses dois centros de saúde. As informações sobre a 

experiência do Hospital São Camilo foram extraídas da apresentação realizada em 2013, por 

Daniela Akemi Costa (Gerente de Qualidade da Rede São Camilo na época), para o Fórum 

Permanente de Empreendedorismo e Inovação da Unicamp – SP. Os dados sobre o IOV 

foram retirados da primeira edição do livro “Em Busca do Cuidado Perfeito”, de Carlos 

Frederico Pinto (Diretor Executivo do IOV), que relata a aplicação do Lean no Instituto. 

 

TABELA 2 - Comparativo entre a implantação do Lean no Hospital São Camilo e no Instituto de Oncologia do 

Vale do Paraíba 

Informação Hospital São Camilo Instituto de Oncologia do Vale do Paraíba 

Motivação Externa (fornecedor) Interna (percepção da necessidade de melhoria 

dos processos) 

Projeto piloto Centro Cirúrgico e Raio-X (em 2008) Recepção (em 2008) 

Desperdícios 

presentes  

Retrabalhos 

Erros de contagem 

Demora no preparo de materiais 

Gestão visual e planejamento deficientes 

Tipos de desperdícios frequentes: 

movimentação, espera e inventário 

Retrabalho 

Fluxos desconectados 

Desorganização do ambiente de trabalho 

Gestão visual deficiente 

Tipos de desperdícios frequentes: 

movimentação, espera e inventário 

Ferramentas  Mapa de fluxo de valor, 5S, gestão visual, 

Kanban, Kaizen 

Mapa de fluxo de valor, 5S, gestão visual, 

Kanban, Kaizen 

Conceitos 

trabalhados  

Gemba, takt-time, tempo de set up, 

satisfação do cliente, oito desperdícios, 

supermercado, cultura Lean 

Padronização, gemba, takt-time, nivelamento 

de processos, supermercado, poka-yoke, 

participação da liderança, mudança de layout 
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Resultados Redução do tempo de set up 

Maior produtividade 

Melhor atendimento de prazos 

Adequação de medicamentos e materiais 

Redução de custos 

Mais segurança 

Tendência para ação imediata 

Processos mais seguros e ágeis 

Eliminação de transporte e movimento 

desnecessário 

Redução de hora extra 

Redução de estoques 

Aumento da capacidade operacional 

 

A jornada das duas instituições envolveu o desenvolvimento de conhecimentos, 

habilidades e atitudes que proporcionaram a capacitação necessária para iniciar a adoção do 

Lean. A partir disso, cada local utilizou as competências aprendidas de acordo com a 

realidade na qual se encontrava, identificando os desperdícios mais latentes, aplicando as 

ferramentas mais adequadas, avaliando os resultados e as etapas críticas e, então, ampliando o 

escopo do trabalho.   

As lições aprendidas nessas duas experiências revelam a importância de mobilizar os 

colaboradores, promovendo a formação e a integração dos funcionários com a cultura Lean e 

buscando formas de reter o capital intelectual. Outro aprendizado é que é necessário adotar o 

pensamento enxuto na organização, incorporando-o em todos os procedimentos.  

 

3. Metodologia 

3.1 Método 

A metodologia de pesquisa utilizada é o estudo de caso único, em que o objeto é um 

hospital geral. Segundo Yin (2005, p. 17), esse método “é uma investigação empírica que 

investiga um fenômeno contemporâneo em profundidade e em seu contexto de mundo real, 

especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto puderem não ser claramente 

evidentes”. O objetivo desse tipo de pesquisa é analisar o alvo do estudo em seu contexto 

natural, levando-se em consideração sua complexidade e utilizando os métodos apropriados 

para isso (COUTINHO; CHAVES, 2002).  

Além disso, utiliza-se a abordagem qualitativa, que se baseia na interpretação subjetiva 

dos dados coletados. Nessa forma de enfoque 

o pesquisador é o instrumento chave e o ambiente natural é a fonte direta para a 

coleta de dados. A interpretação dos fenômenos e a atribuição dos significados são 

básicas e não necessita a utilização de métodos ou técnicas estatísticas. (BERTANI, 

2012, p.23) 
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3.2. Procedimentos de coleta e análise de dados 

Segundo Yin (2005 apud FERREIRA, 2006) as principais categorias de técnicas e 

métodos de pesquisa são: análise de documentos, entrevistas, aplicação de questionários e 

observações diretas. 

Neste trabalho, os procedimentos utilizados para a coleta de dados são a observação 

direta e o questionário estruturado não disfarçado, elaborado a partir das informações 

apresentadas no referencial teórico. Estruturado, pois as questões foram previamente 

formuladas e não disfarçado porque os respondentes sabiam a priori o objetivo da sua 

aplicação. Inicialmente, foi utilizado o Princípio de Pareto para selecionar, dentre as 

ferramentas identificadas na Tabela 1, quais as mais frequentes no Lean Healthcare. As 

práticas selecionadas nesse caso foram aquelas também verificadas nas jornadas do Hospital 

São Camilo e do Instituto de Oncologia do Vale. Os conceitos mais abordados nessas duas 

instituições também foram identificados, para compor as variáveis abordadas no questionário, 

conforme apresentado na Tabela 2.  

Ao final, as técnicas selecionadas: mapa de fluxo de valor, 5S, kaizen, gestão visual, 

kanban, trabalho padronizado, satisfação do cliente, gemba, supermercado, PDCA, 

envolvimento da alta liderança, incentivo à capacitação de boas ideias, envolvimento dos 

colaboradores e desperdícios de espera, movimento e inventário. Essas dezesseis variáveis 

foram reduzidas para sete pela reespecificação das variáveis, que passaram a serem as novas 

variáveis utilizadas no estudo. “A reespecificação de variáveis envolve a transformação de 

dados para criar novas variáveis ou modificar variáveis existentes, de modo que se tornem 

mais consistentes com o s objetivos do estudo” (MALHOTRA, 2011, p. 345). A partir dessa 

reespecificação das variáveis, foram elaboradas 44 assertivas agrupadas nas sete dimensões de 

análise: padronização; sinalização visual; fluxo de processos; organização; melhoria contínua; 

materiais, armazenagem e movimentação; pessoas.  

O questionário segue o modelo utilizado por Ferreira (2006) e por Ferreira e Saurin 

(2008) para avaliar a implantação da Produção Enxuta em fábricas.  

No presente estudo, para cada proposição, foram dadas sete alternativas de resposta, 

em que o respondente deveria marcar um “X” na alternativa em maior conformidade com sua 

percepção para o setor em que desenvolve suas atividades: 

a) Não se aplica (NA): quando o item avaliado não pode estar presente no setor, em 

função de suas próprias características; 

b) Não existe (NE): quando o item avaliado não ocorre no setor; 
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c) Aplicação muito fraca (MFR); 

d) Aplicação fraca (FR); 

e) Aplicação mediana (ME); 

f) Aplicação forte (FO); 

g) Aplicação muito forte (MFO). 

Com o objetivo de verificar o grau de concordância para cada prática avaliada, foram 

estabelecidos pesos para as resposta possíveis, conforme a seguir: NE = 0,0; MFR = 2,0; FR = 

4,0; ME = 6,0; FO = 8,0; MFO = 10,0. Por fim, valor encontrado para cada prática é dado 

pela Equação 1: 

  

                                                           Eq. (1) 

Em que: (A) é igual ao número de itens aplicáveis; (B) é igual ao número de itens com 

aplicação muito fraca; (C) é igual ao número de itens com aplicação fraca; (D) é igual ao 

número de itens com aplicação mediana; (E) é igual ao número de itens com aplicação forte; e 

(F) igual ao número de itens com aplicação muito forte. 

A pesquisa realizada foi feita por amostragem não probabilística por tipicidade, que 

“consiste em selecionar um subgrupo da população que, com base nas informações 

disponíveis, possa ser considerado representativo de toda população” (GIL, 1989, p. 97). O 

grupo selecionado para responder o questionário refere-se aos funcionários que lidam 

diretamente com o atendimento de pacientes, principalmente os funcionários com formação 

escolar relacionada à área de saúde. 

O coeficiente de alfa Cronbach é utilizado para “expressar, por meio de um fator, o 

grau de confiabilidade das respostas decorrentes de um questionário” (ALMEIDA; SANTOS; 

COSTA, 2010, p. 2), em uma escala de 0,00 a 1,00. Nesse trabalho, o valor encontrado foi 

0,95, que indica uma confiabilidade elevada (MURPHY; DAVIDSHOFER, 1988 apud 

MAROCO; GARCIA-MARQUES, 2006). 

 

4. Resultados e discussão 

4.1 Caracterização do Hospital 

O Hospital iniciou suas atividades por volta de 1970.  Atualmente, possui convênio 

para apoiar a pesquisa e extensão em âmbito acadêmico e tem características de natureza 

pública, integrando o Sistema Único de Saúde. 
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4.2 Perfil dos respondentes 

De acordo com Malhotra (2001) citando Basilevsky (1994, p.506) recomenda-se que o 

tamanho da amostra possua de quatro a cinco vezes mais observações do que o número de 

variáveis. Para o estudo de caso, foram distribuídos cem questionários. Desses, quarenta 

foram considerados válidos para análise e três questionários foram descartados devido à 

frequência elevada de respostas em branco.  

Entre os questionários válidos, a média de idade dos respondentes foi de 34 anos. 

Quanto à escolaridade, 20% possuem apenas nível médio, 30% possuem nível superior e 50% 

possuem pós-graduação. Entre os entrevistados, 18% são do setor de Ensino e Pesquisa e 82% 

pertencem ao setor de Atenção à Saúde. Apenas dezesseis pessoas declaram possuir algum 

tipo de cargo na instituição, sendo dois supervisores, um encarregado e treze residentes. A 

Tabela 3 apresenta o percentual das funções dos respondentes no Hospital: 

TABELA 3 – Distribuição da função no Hospital dos participantes da pesquisa. 

Função Frequência 

Assistente social 8% 

Enfermeiro 10% 

Farmacêutico 3% 

Fisioterapeuta 3% 

Fonoaudiólogo 3% 

Médico 30% 

Nutricionista 10% 

Psicólogo 3% 

Técnico 33% 

Embora a equipe esteja inserida em um ambiente de apoio à pesquisa e à extensão no 

meio acadêmico e um percentual significativo possua maior nível de escolaridade e seja 

estudante (ou tenha se formado há pouco tempo), apenas duas pessoas declaram conhecer o 

Sistema de Produção Enxuta. Tal constatação ratifica as informações de que o Lean ainda é 

considerado uma novidade na área de saúde, não possuindo relevante disseminação entre os 

trabalhadores do setor. 

 

4.3 Avaliação da implantação das práticas enxutas 

Na Figura 1, é apresentado o grau de concordância que cada categoria obteve.  
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FIGURA 1 – Resultado da avaliação de práticas enxutas no Hospital. 

A média geral foi 4,16, que representa um resultado fraco. Tal valor significa um 

baixo nível de implantação dos conceitos da Produção Enxuta. Embora seja um cenário 

preocupante em relação à qualidade dos serviços do Hospital, percebe-se a existência de 

oportunidades para adotar práticas Lean, sobretudo aquelas de menor complexidade, que 

podem ser realizadas em curto prazo, dispensando maiores investimentos e produzindo efeitos 

rápidos. 

A sinalização visual (3,64) obteve o pior grau de concordância. Esse item refere-se à 

presença de indicadores visuais para transmitir diversos tipos de informações, como 

necessidade de realização de atividades, de reposição de itens ou de movimentação; local 

correto para armazenamento de equipamentos ou materiais; etapas de tratamentos dos 

pacientes e indicadores de segurança. O sistema de gerenciamento de leitos do Hospital, 

baseado no kanban, é de conhecimento de poucos funcionários. 

Numa visita ao Hospital, observam-se cartazes com informações voltadas mais para os 

pacientes e menos para contribuir com a realização dos processos pelos funcionários. A 

presença de avisos indicando a restrição de acesso às áreas do Hospital é deficitária e 

praticamente não existem avisos de segurança ou faixas para demarcar o local de 

armazenamento de equipamentos. Em algumas áreas, observa-se a presença de quadros 

brancos para fornecer informações relativas aos funcionários e pacientes que estão no setor, 

porém nem sempre são utilizados. 

Dessa forma, percebe-se que o Hospital Geral possui oportunidade para adoção de 

dispositivos visuais para auxiliar no processo produtivo. Pinto (2014) apresenta algumas 

ações desse tipo que foram adotadas no Instituto de Oncologia do Vale do Paraíba: utilização 

de tarjas para diferenciar medicamentos, instruções de trabalho contendo símbolos para 

indicar informações importantes sobre os pacientes internados, dispositivos kanban para 

indicar aos médicos a presença de exames pendentes no escaninho, utilização de cores para 
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diferenciar setores de tratamento, quadros padronizados e preenchidos conforme padrão 

previamente estabelecido para indicar gerenciamento dos convênios ou rodízio de 

colaboradores, entre outros. 

A prática da melhoria contínua (3,84) foi avaliada em relação à presença de atividades 

semelhantes ao Ciclo PDCA e aos eventos kaizen. Pinto (2014) aponta que  

No sistema de saúde, poucas tarefas e atividades são verdadeiramente planejadas 

[...]. As pessoas acabam absorvidas pela rotina e não mais questionam sobre por que 

isso é assim ou o que poderia ser mudado [...]. Os serviços crescem e se organizam 

de forma aleatória, sem qualquer planejamento ou discussão sobre qual o melhor 

processo a ser adotado para essa ou aquela condição. (PINTO, 2014, p. 53) 

Isso pode ser constatado no Hospital analisado, pois a baixa concordância relativa à 

prática de melhoria contínua indica uma frequência baixa na realização de atividades que 

envolvam a equipe que trabalha diretamente com pacientes e que tenham por objetivo discutir 

a realização das tarefas, fazer um adequado planejamento, identificar alternativas melhores ao 

modelo adotado, avaliar o andamento de eventuais mudanças propostas e constituir padrões 

para as melhorias implantadas.  

Em relação ao fluxo de processos (3,90), percebe-se pelas respostas que, embora 

existam alguns fluxos já documentados, eles nem sempre estão com informações completas 

(sequência de atividades, duração, pausas, movimentações e repetições) nem são analisados a 

fim de identificar e eliminar de desperdícios. Dessa forma, o envolvimento da equipe e dos 

gestores para realizar brainstorms e para utilizar a ferramenta de Mapeamento de Fluxo de 

Valor é uma boa opção para construção de mapas com informações completas e fluxo 

contínuo, além de estimular o debate entre as partes envolvidas para identificação de 

problemas. 

Quanto à padronização das atividades rotineiras (4,12) realizadas no Hospital, o 

aspecto com menor avaliação nesse grupo refere-se à revisão periódica dos documentos 

padronizados, apontando a necessidade de investir na atualização desses registros. Além 

disso, essa padronização é realizada principalmente em relação a tarefas pontuais e não ao 

fluxo do processo (como foi apontado na avaliação referente a fluxo de processos). Esse ponto 

deve ser melhorado no hospital, uma vez que “muitas vezes, o padrão estabelecido em um 

setor cria problemas com os padrões de outro setor” (PINTO, 2014, p. 150).  

O julgamento dado à participação dos colaboradores na instituição (4,26) indica maior 

concordância no que se refere à preocupação dos funcionários em realizar atividades que 

agregam valor ao cliente e em melhorar o trabalho realizado no dia a dia. Esse resultado é 

importante, pois trata de temas que são premissas para a implantação do Sistema de Produção 
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Enxuta, independentemente do ramo da empresa.  

Os itens que receberam menor concordância referem-se ao incentivo à captação de 

ideias dos funcionários, à participação da alta liderança em programas de melhoria e ao 

deslocamento dos gestores até o local de trabalho da equipe (gemba) para identificação de 

desperdícios no trabalho. Nesse caso, percebe-se a presença do oitavo desperdício apontado 

por Liker (2005) apud Fabbri (2011), indicando a necessidade de envolver a liderança com o 

trabalho realizado pelos subordinados, levando em consideração a experiência da equipe, 

pois, uma vez que “os colaboradores têm maior conhecimento do processo de produção, eles 

têm grande potencial na elaboração das soluções para melhoria do ambiente de trabalho” 

(GUIMARÃES, 2014, p. 36). 

Realizar uma adequada gestão das pessoas, possibilitando o reconhecimento do 

trabalho, a valorização do indivíduo e o trabalho em equipe contribuirão para buscar o 

respeito pelas pessoas, que é um dos seis princípios Lean na saúde (PINTO, 2014). Além 

disso, “somente a aplicação de ferramentas não é suficiente, é preciso incorporar o Lean como 

pensamento enxuto, como estado de espírito” (COSTA, 2013, p.55) em toda a equipe de 

funcionários da instituição, independente do nível hierárquico.  

A presença dos tipos de desperdícios mais frequentes no Hospital São Camilo e no 

Instituto IOV foram avaliados no Hospital por meio do grupo “Materiais, Armazenagem e 

Movimentação” (4,66). O item com pior avaliação refere-se ao estoque de materiais e próteses 

de alto custo gerado por compras em momentos muito anteriores aos de sua utilização, 

indicando uma necessidade de adequação da política de estoques desse hospital. A aquisição 

de materiais e equipamentos sem uma necessidade real de uso gera gastos de armazenagem, 

necessidade de espaço para estoque e, por vezes, desperdício de produtos em razão do prazo 

de validade vencido. A adoção do Sistema Lean, com processos padronizados, nivelamento da 

produção e kanban pode contribuir para melhorar os indicadores desse desperdício. 

Nesse grupo, outro aspecto avaliado com grau de concordância baixo refere-se à 

ocorrência de movimentação desnecessária de funcionários para procurar documentos 

(laudos, prescrições), suprimentos ou informações. É preciso realizar uma averiguação mais 

detalhada para identificar as fontes dessa movimentação, que pode ser devido ao layout 

inadequado ou à desorganização do ambiente de trabalho, por exemplo. A partir de então, de 

acordo com cada caso, pode-se realizar as ações que vão contribuir para a redução da 

movimentação desnecessária, como readequação do layout, aplicação do 5S, padronização das 

informações sobre pacientes internados (PINTO, 2014 e COSTA, 2013), entre outros. 

Por fim, a organização (4,69) foi a dimensão com melhor avaliação entre os 
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respondentes, porém ainda com valor abaixo do desejável para um serviço de qualidade. Os 

indicadores que receberam melhor avaliação tratam do cuidado por parte dos colaboradores 

em realizar as atividades de modo a manter o ambiente de trabalho arrumado e limpo, fator 

importante para a segurança hospitalar.  

Em contrapartida, o armazenamento inadequado de materiais e equipamentos é 

facilmente observável em uma visita a alguns locais do hospital geral. Instituir formalmente 

um Programa 5S nesse hospital contribuirá para “criar um padrão sustentável para o ambiente 

de trabalho” (PINTO, 2014, p. 134). 

 

5. Considerações finais 

Esse artigo apresentou uma avaliação do grau de compatibilidade entre práticas de um 

hospital geral e o Modelo de Produção Enxuta, de acordo com a percepção de alguns 

funcionários da área da saúde. Foi apresentada uma visão da rotina desse hospital em 

comparação a determinadas práticas propostas pelo Lean, que foram selecionadas por meio de 

levantamento bibliográfico (ferramentas enxutas mais adotadas no Lean Healthcare, com base 

em publicações científicas) e da análise de casos práticos (métodos e técnicas desenvolvidos 

na jornada de implantação do Lean em duas instituições de saúde brasileiras).  

No hospital investigado, nenhum das sete dimensões avaliadas obteve concordância 

forte ou muito forte. Esse resultado indica uma oportunidade de adoção da Produção Enxuta 

para aprimorar a rotina do hospital, alcançar maior qualidade nos processos e aumentar a 

satisfação dos funcionários.  

A abordagem qualitativa mostrou-se eficiente para o estudo proposto. A lista de 

verificação de práticas da Produção Enxuta revelou ser um instrumento adequado para esse 

tipo de estudo. Por fim, o estudo de caso, que “busca estabelecer relações e entendimentos 

sobre o objeto de estudo” (SERAPHIM, SILVA; AGOSTINHO, 2010, p. 392), também 

demonstrou ser eficiente para investigar o Lean Healthcare. 

Para estudos futuros, recomenda-se avaliar a inclusão de outras categorias no 

questionário; adotar pesos para cada prática, considerando a realidade do hospital e focar em 

algum setor específico, como a farmácia e a enfermaria. 
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