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RESUMO 

 

 

SILVA, A. B. (2013). O pensamento enxuto aplicado em hospitais: um estudo de caso 

brasileiro. 93 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de 

Produção) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2013. 

 

 

O objetivo principal deste trabalho foi o de contribuir para o 

amadurecimento e para a divulgação do pensamento enxuto aplicado em hospitais, 

especialmente no cenário nacional. Isso foi feito através de uma revisão bibliográfica 

sobre o assunto, seguida da apresentação de um estudo de caso brasileiro. Neste, o autor 

descreve a aplicação de diversos conceitos lean em um hospital do interior de São 

Paulo, mais especificamente em uma Central de Materiais Esterilizados (CME), e os 

principais resultados desta implantação. Dentre eles, pode-se destacar o aumento de 

capacidade obtido nas autoclaves (esterilização) e a redução do índice de infecções em 

cirurgias limpas. O estudo sugere a CME como um ótimo setor para se iniciar um 

projeto lean em um hospital, dada a sua semelhança com um ambiente de manufatura e 

os resultados promissores obtidos. 

 

Palavras-chave: pensamento enxuto, melhorias em hospitais, saúde enxuta.  

  



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

SILVA, A. B. (2013). Lean thinking applied to hospitals: a Brazilian case study. 93 f. 

Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Produção) – 

Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2013. 

 

 

The main objective of this work was to contribute to the maturation and 

to the dissemination of the lean thinking applied to hospitals, especially in the national 

scenery. That was accomplished through a literature review about the topic, followed by 

the presentation of a Brazilian case study. In it, the author describes the application of 

several lean concepts in a hospital in the countryside of Sao Paulo state, specifically in a 

Sterilized Material Center (SMC), and the main results of this implementation. Among 

them, the highlights are the increase in the autoclaves (sterilization) capacity and the 

reduction in the infections rate in clean surgeries. The study suggests that the SMC is a 

great starting point to a lean initiative in a hospital, given both its similarity to a 

manufacturing environment and the promising results achieved. 

 

 

Keywords: lean thinking, improving hospitals, lean healthcare. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Este capítulo apresenta uma visão geral do trabalho, caracterizando e 

contextualizando seu tema, definindo o problema de pesquisa e os objetivos, mostrando a 

metodologia adotada. Ao final, é apresentada a estrutura da obra.  

 

 

1.1 CARACTERIZAÇÃO DO TEMA 

 

 

Hospitais no mundo todo vêm enfrentando desafios para manter bons níveis de 

atendimento a uma demanda crescente. Além de um crescimento natural, devido ao aumento 

de população, há também o efeito da mudança na estrutura da mesma, relacionada ao 

acréscimo na expectativa de vida em várias regiões do mundo, incluindo no Brasil. Segundo 

um estudo publicado pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2006), a proporção de menores de 

15 anos na população brasileira diminuiu de 38,2% em 1980 para 29,6% em 2000, 

contraposta a um aumento de 57,7% para 64,6%, para pessoas entre 15 e 64 anos, e 6,1% para 

8,6%, para as que têm 65 anos ou mais, no mesmo período. 

Somando-se ao aumento da demanda, observam-se custos crescentes da 

assistência à saúde e uma piora da qualidade destes serviços, além de uma dificuldade, cada 

vez maior, de acesso a eles (ARAUJO, 2005). Para La Forgia e Couttolenc (2008, p. 1), 

“abaixo dos padrões” é a descrição mais adequada para a maioria dos hospitais brasileiros, 

que proporcionam um atendimento pouco eficaz e de baixa qualidade. No caso de Serviços de 
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Emergência Hospitalar, segundo Bittencourt e Hortale (2009), a superlotação é um fenômeno 

mundial, tendo como principal indicativo o aumento no tempo de permanência nos serviços. 

A despeito dessas deficiências, as pessoas que estão envolvidas neste setor, em 

geral, trabalham duramente para contribuir com o bem estar dos pacientes (BAKER e 

TAYLOR, 2009). Segundo os autores, apesar de empenharem muito esforço e boa vontade na 

busca por oferecer serviços de saúde de qualidade, na realidade passam a maior parte do 

expediente “apagando incêndios”, sobrando pouco tempo para que desenvolvam plenamente 

suas funções. O dia de trabalho típico em um hospital é definido por eles como “estressante, 

frustrante e exaustivo” (BAKER e TAYLOR, 2009, p. IX). 

Analisando-se essa situação, na qual, por um lado os níveis de esforço e 

dedicação são altos, e, por outro, existem muitos problemas relacionados à qualidade, à 

superlotação e aos custos, levanta-se a hipótese de que, em geral, há uma falta de metodologia 

para a correta gestão dos hospitais, tanto do ponto de vista operacional quanto do estratégico. 

Corroborando tal hipótese, Baker e Taylor (2009) afirmam que, geralmente, os serviços 

médicos propriamente ditos possuem qualidade; o problema costuma estar nas atividades de 

suporte, na comunicação ineficiente, nas esperas e nas filas, entre outros pontos. Segundo 

Fabbri (2011), a demanda crescente por serviços de saúde centralizados, ocasionada pelo 

grande aumento da população urbana, levou a um crescimento acelerado e desordenado dos 

hospitais já existentes, agravando a condição descrita. 

Em face deste cenário, um número crescente de hospitais dos EUA e de outras 

nações ocidentais vem adotando técnicas desenvolvidas fora da indústria da saúde para 

gerenciar seus processos, como a Produção Enxuta e o Seis Sigma (DICKSON et al., 2009). 

Segundo uma pesquisa da American Society for Quality (2009), da qual participaram 77 

hospitais norte-americanos, 53% deles havia implantado, em algum grau, o pensamento 

enxuto. Dentre os principais motivos relatados para essas implementações, destacavam-se: 
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melhorar a taxa de atendimento do hospital (73%), reduzir custos (68%) e melhorar a 

qualidade (62%). 

O termo Produção Enxuta (Lean Production) é como ficou conhecido no 

ocidente o Sistema Toyota de Produção (TPS – Toyota Production System). Ele foi 

desenvolvido no Japão após a Segunda Guerra Mundial pela Toyota Motor Company (TMC), 

e tem como foco a redução sistemática de desperdícios (WOMACK et al., 1992). Essa 

filosofia, apesar de ter sido desenvolvida em um ambiente de manufatura, mostra-se aplicável 

também no setor de serviços, incluindo hospitais. A evolução da implementação do 

pensamento enxuto fora da Toyota pode ser vista no Quadro 1. 

Quadro 1 Evolução do pensamento enxuto 

 Períodos no desenvolvimento do pensamento enxuto 

 1980 – 1990 1990 – meados de 

1990 

Meados de 1990 – 

1999 

2000 + 

Foco da 

abordagem 

Células produtivas e 

linha 

Altamente 

prescritivo, usando 

ferramentas lean 

Shop-floor 

Altamente 

prescritivo, imitando 

organizações lean 

Fluxo de valor 

Prescritivo, 

aplicando princípios 

lean 

Sistema de valor 

Integrativo, usando 

diferentes 

ferramentas de 

gerenciamento 

Setor da 

indústria 

Automotivo – 

montadoras 

Automotivo – 

montadoras e 

fornecedores de 

componentes 

Manufatura em geral 

– frequentemente 

focada em 

manufatura 

repetitiva 

Manufatura de alto e 

baixo volume, 

extensão ao setor de 

serviços 

Atividades 

típicas 

desta fase 

Aplicação de 

técnicas Just in 

Time, 5S, kanban 

Emulação de 

organizações 

enxutas de sucesso, 

treinamento e 

promoção, TQM 

(Total Quality 

Management) 

Melhoria do fluxo; 

melhorias baseadas 

no processo, 

colaboração na 

cadeia de 

suprimentos 

Melhoria do valor ao 

cliente para 

melhorar o 

alinhamento 

organizacional. 

Diminuir 

variabilidade 

Fonte: JOOSTEN et al., 2009, adaptada pelo autor. 

Seguindo essa tendência, alguns hospitais brasileiros iniciaram programas de 

melhoria baseados na filosofia lean, apresentando resultados animadores, como a redução de 

lead time, o aumento da capacidade e o menor tempo de espera e de filas, dentre outras 

melhorias (PINTO, 2010; BERTANI, 2012). Ainda assim, o número de iniciativas é bastante 

pequeno se comparado com o que é observado internacionalmente. Segundo o Lean Institute 

Brasil (2009), apenas alguns hospitais brasileiros iniciaram sua jornada lean e, mesmo nestes 
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casos, ainda há muito para aprender e aplicar. Segundo o instituto, algumas das dificuldades 

encontradas são a falta de conhecimento, a resistência dos colaboradores das organizações 

hospitalares, principalmente por parte dos que estão em posições hierárquicas mais altas e a 

demora no desenvolvimento de pessoas para atuar no novo sistema. 

Dentro deste contexto, o presente estudo trabalhará o pensamento enxuto em 

organizações de prestação de serviços de saúde, mais especificamente em hospitais. O 

problema de pesquisa a ser abordado é a escassez de conhecimento nesta área no cenário 

nacional, tanto do ponto de vista teórico, traduzido no baixo número de publicações 

relacionadas, quanto do prático, dados os poucos exemplos de implantações no país. 

 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

 

Este trabalho visa apresentar, primeiramente, a teoria básica a respeito do 

pensamento enxuto tradicional, voltado ao ambiente fabril. Em seguida, buscar-se-á 

apresentar sua adaptação à área da saúde, conhecida como Lean Healthcare. Para enriquecer 

este estudo, também serão apresentados alguns exemplos encontrados na literatura, nacionais 

e internacionais, de iniciativas lean em hospitais, seus principais resultados e observações. 

Por fim, esta obra visa, ainda, apresentar um caso prático recente de aplicação 

do pensamento enxuto em um hospital brasileiro, descrevendo as ferramentas utilizadas, os 

resultados alcançados e a experiência obtida. 
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1.3 JUSTIFICATIVA DO TRABALHO 

 

 

Partindo das questões levantadas na Caracterização do Tema, os seguintes 

aspectos se destacam na importância deste trabalho: 

 A necessidade de otimização dos processos de prestação de serviço em 

hospitais, tendo em vista tanto a qualidade proporcionada ao paciente quanto a sobrevivência 

econômica da organização; 

 A disseminação da filosofia lean, que, a despeito de seu 

desenvolvimento no ambiente fabril, tem grande potencial para gerar melhorias no setor de 

serviços; 

 A contribuição de caráter acadêmico e prático a uma área relativamente 

nova, a aplicação do pensamento enxuto nos hospitais, que é de grande interesse no momento. 

 

 

1.4 METODOLOGIA 

 

 

O objetivo desta seção é classificar o atual trabalho quanto a sua natureza, 

abordagem, fins e métodos, além de definir o espaço da pesquisa, as variáveis consideradas e 

a estrutura de desenvolvimento da pesquisa. 
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1.4.1 Classificação da pesquisa 

 

 

Segundo Moresi (2003), uma pesquisa pode ser classificada quanto a quatro 

aspectos clássicos: a natureza, a abordagem, os objetivos e os meios de investigação. 

Quanto à natureza, uma pesquisa pode ser básica ou aplicada. No primeiro 

caso, visa à geração de recursos úteis para o avanço da ciência, não possuindo aplicação 

prática prevista. Além disso, envolve verdades e interesses universais. No segundo caso, seu 

objetivo é de gerar conhecimentos passíveis de aplicação focados na resolução de problemas 

específicos, envolvendo, portanto, verdades e interesses locais (MORESI, 2003). 

O presente estudo pode ser classificado como aplicado, pois busca levantar os 

impactos de uma metodologia (produção enxuta) aplicada em uma situação real (hospitais), a 

fim verificar sua efetividade na solução de problemas reais e específicos (necessidade de 

redução de custos, melhoria da qualidade proporcionada ao paciente, aumento de capacidade 

para atender à demanda crescente). 

Quanto à abordagem, uma pesquisa pode ser classificada como quantitativa ou 

qualitativa. Uma pesquisa quantitativa considera opiniões e informações que podem ser 

traduzidas em números, possibilitando a classificação e a análise das mesmas através de 

recursos e técnicas estatísticas, como a porcentagem, a média e o desvio-padrão, por exemplo. 

Por outro lado, a uma pesquisa qualitativa considera que não há a possibilidade de se traduzir 

todos os fenômenos em números, sendo necessária sua interpretação e a atribuição de 

significados aos mesmos (MORESI, 2003). 

 Esta pesquisa possui caráter qualitativo e quantitativo, uma vez que os 

impactos que serão levantados e analisados podem se apresentar como fenômenos, sem 

tradução direta em números, ou como indicadores, os quais são representados numericamente. 
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Quanto aos fins, uma pesquisa pode ser: exploratória, quando o volume de 

conhecimento acumulado e sistematizado acerca do assunto é pequeno; descritiva, quando 

visa expor as características de uma determinada população ou um determinado fenômeno, 

podendo estabelecer correlações entre variáveis; explicativa, quando visa o esclarecimento 

dos fatores que contribuem para a ocorrência de um determinado fenômeno; metodológica, 

quando busca elaborar instrumento de captação ou manipulação da realidade; ou 

intervencionista, quando seu objetivo maior é interferir na realidade estudada, modificando-a 

(MORESI, 2003). 

Segundo este aspecto, o presente estudo pode ser considerado uma pesquisa 

exploratória, na medida em que visa gerar conhecimentos sobre uma área relativamente nova, 

especialmente no Brasil, apesar de já haver volume considerável de estudos publicados no 

exterior, e explicativa, já que busca identificar os impactos da aplicação de uma metodologia 

em um cenário específico, procurando esclarecer os fatores que contribuem para sua 

ocorrência. 

Finalmente, quanto aos meios de investigação, uma pesquisa pode ser: de 

campo, quando é realizada no local onde ocorreu o fenômeno que ela pretende explicar; de 

laboratório, quando é realizada em um local delimitado, dada a impossibilidade de realizá-la 

em campo; telematizada, quando as informações são buscadas através do uso de 

computadores e telecomunicações (pesquisas na internet, por exemplo); investigação 

documental, se a principal fonte de informações for composta por documentos como registros, 

anais, regulamentos, fotos, dentre outros, sejam eles públicos ou privados; bibliográfica, se 

envolver o estudo sistematizado de material acessível ao público geral como o publicado em 

livros, revistas, jornais e internet; experimental, caracterizada por um estudo empírico no qual 

o pesquisador tem controle sobre variáveis dependentes, manipulando-as a fim de observar os 

efeitos nas variáveis dependentes; investigação ex post facto, quando o objeto de pesquisa é 
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um fato que já ocorreu; participante, quando a fronteira entre o pesquisador e o pesquisado é 

tênue, tendo participação de indivíduos implicados no problema de interesse; pesquisa ação, 

que é uma forma específica do tipo anterior e “supõe a intervenção participativa na realidade 

social” (MORESI, 2003, p. 10); ou estudo de caso, quando se busca profundidade e 

detalhamento do problema, podendo ser realizada em campo ou não (MORESI, 2003). 

O presente estudo pode ser considerado, quanto aos métodos de investigação, 

como pesquisa bibliográfica, já que busca na literatura investigações parecidas, a fim de 

elencar parâmetros de comparação; estudo de caso, já que será estudada uma situação real na 

qual ocorre a aplicação dos conceitos de produção enxuta em um hospital; e pesquisa 

documental, já que serão utilizados documentos do projeto de melhoria (a ser explicado na 

seção 1.4.2) como uma das principais fontes de informações. 

O Quadro 2 resume a classificação do atual estudo segundo a proposta de 

Moresi (2003). 

Quadro 2 Classificação do presente estudo baseada em Moresi (2003) 

Natureza Aplicada 

Abordagem Qualitativa e quantitativa 

Fins Exploratória e explicativa 

Meios Pesquisa bibliográfica, pesquisa 

documental e estudo de caso 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 

1.4.2 Espaço da pesquisa 

 

 

Para o estudo de caso será utilizado um hospital no qual se desenvolveu um 

projeto de melhoria baseado em conceitos de produção enxuta. O autor deste trabalho não 
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participou diretamente de tal iniciativa, porém tem livre acesso aos dados, aos documentos e 

às pessoas que atuaram como facilitadores na introdução desta metodologia à organização. 

 

 

1.4.3 Variáveis consideradas na pesquisa 

 

 

A partir do objetivo levantado para o trabalho, verificar a viabilidade da 

aplicação dos conceitos da produção enxuta em hospitais, além de levantar e analisar os 

impactos de sua implementação neste tipo de organização, serão consideradas as seguintes 

variáveis: 

 Aderência do pensamento enxuto ao ambiente hospitalar.  

 Princípios e ferramentas aplicados no caso estudado. 

 Impactos gerados em importantes medidas de desempenho: qualidade percebida, 

capacidade do sistema, espera por atendimento, duração da estadia dos pacientes, custos por 

paciente. 

 

 

1.4.4 Estrutura de desenvolvimento da pesquisa 

 

 

Miguel (2010) propõe um modelo de condução de estudo de caso, que está 

resumido na Figura 1. Ele servirá como base para o desenvolvimento do presente trabalho, 

com algumas adaptações descritas na sequência. 
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Figura 1 Modelo para condução de estudo de caso 
Fonte: Miguel (2010), p. 131 

Como o estudo de caso se baseará em uma implantação que já está em 

andamento e está sendo conduzida por terceiros, as etapas “Planejar o(s) caso(s)”, “Conduzir 

teste piloto” e “Coletar os dados” não serão realizadas pelo autor deste trabalho. 

Dessa maneira, o desenvolvimento deste estudo se resumirá aos estágios 

“Definir uma estrutura conceitual teórica”, com foco no mapeamento da literatura (Capítulo 

2), “Análise dos dados”, que partirá da pesquisa documental citada na seção 1.4.1, e “Geração 

de um relatório de pesquisa”, que comporá a versão final deste trabalho de graduação. 

 

 

1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

 

Este trabalho é composto por cinco capítulos. O Capítulo 1 apresenta a 

introdução do mesmo, trazendo a caracterização do tema, os objetivos, as justificativas do 
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estudo e a metodologia utilizada. A seguir, no Capítulo 2, é apresentada a revisão 

bibliográfica acerca do Sistema Toyota de Produção e da Produção Enxuta, em um primeiro 

bloco, e da aplicação dos conceitos delas à realidade de organizações do setor de saúde, 

particularmente de hospitais, em um segundo bloco. 

O Capítulo 3 é dedicado à apresentação do estudo de caso considerado. Nele 

são apresentadas as informações gerais do objeto de pesquisa, que no caso é um hospital, o 

escopo do projeto desenvolvido, os conceitos de produção enxuta aplicados e as ferramentas 

utilizadas, além de eventuais observações realizadas pelo autor. 

O Capítulo 4 é reservado à análise dos resultados obtidos no estudo de caso, 

com intuito de atender ao objetivo do trabalho e o Capítulo 5 traz as conclusões da pesquisa 

como um todo. Por fim, são apresentadas as referências pesquisadas e utilizadas no 

planejamento e execução da pesquisa e na elaboração desta obra. 

É importante notar que, para a primeira etapa, que é o projeto de pesquisa, 

foram desenvolvidos os capítulos 1 e 2, sendo que o restante será escrito no decorrer de 2012 

e será apresentado na versão final deste trabalho. Além disso, ocorrerão melhorias no 

conteúdo dos primeiros capítulos. 



 

 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

Este capítulo apresenta uma revisão bibliográfica que servirá como base para o 

desenvolvimento da pesquisa. Primeiramente, são abordados o histórico, os princípios e as 

ferramentas da produção enxuta; em seguida, algumas aplicações desta filosofia na indústria 

da saúde, os seus impactos e os resultados obtidos. 

 

 

2.1 PRODUÇÃO ENXUTA 

 

 

A partir de 1973, com a crise do petróleo, iniciou-se um período de recessão 

que afetou sociedades e economias do mundo inteiro. No Japão, a economia caiu para um 

nível de crescimento nulo. A Toyota Motor Company, companhia japonesa do ramo 

automobilístico, se destacou neste cenário por manter ganhos maiores que outras empresas 

nos anos que se seguiram, despertando o interesse das pessoas deste setor (OHNO, 1997). Ao 

final dos anos 1980, os pesquisadores norte-americanos James Womack, Daniel Jones e 

Daniel Roos lideraram um extenso estudo por cerca de cinco anos sobre o Sistema Toyota de 

Produção (TPS – Toyota Production System), que culminou na publicação da obra “A 

máquina que mudou o mundo”. Foi por meio dela que o TPS foi apresentado e o termo Lean 

Production, ou Produção Enxuta, foi cunhado para se referir a ele, popularizando-o no 

ocidente (GODINHO FILHO e FERNANDES, 2004). 
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2.1.1 Histórico 

 

 

A Toyota Motor Company (TMC) é uma das empresas do conglomerado 

Toyota, cuja empresa-mãe é a Toyoda Automatic Loom Works, fundada por Sakichi Toyoda 

em 1926. Toyoda, funileiro e inventor japonês, tornou-se conhecido por seus teares 

automáticos que paravam toda vez que uma linha se rompia, impedindo que as máquinas 

continuassem a operar até que o problema fosse resolvido. Este era o principal produto da 

Toyoda Automatic Loom Works e foi o seu sucesso que possibilitou que a TMC fosse 

fundada pelo filho de Sakichi, Kiichiro Toyoda, nos anos 30 (LIKER, 2005). 

Durante os primeiros anos da empresa, a produção de carros era primitiva, 

gerando carros de baixa qualidade e que não alcançaram sucesso. Nesta mesma década, os 

líderes da Toyota visitaram a Ford e a GM para conhecer suas linhas de produção e para 

adquirir uma base para desenvolver um sistema de produção mais eficiente e que resultasse 

em produtos de melhor qualidade, com menores custos e menor lead time (LIKER, 2005).  

Mesmo antes da Segunda Guerra Mundial, os líderes da Toyota já haviam 

percebido que não poderiam simplesmente copiar o sistema de produção em massa 

americano. Considerando o reduzido mercado japonês, a Toyota não poderia dedicar 

caríssimas linhas para produzir um só tipo de carro. Assim, o sistema produtivo como um 

todo deveria ser adaptado para atender essas características de quantidades menores e 

variedade maior, em um cenário de escassez de capital e ausência de uma rede de 

fornecedores confiáveis, dentre outras dificuldades (LIKER, 2005). 

Após a Segunda Guerra Mundial, a sociedade e a economia do Japão 

enfrentavam um período de crise e estagnação; com a Toyota, que na época não se comparava 

às grandes montadoras norte-americanas em termos de produtividade e lucratividade, não era 
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diferente. No final de 1949, a empresa enfrentou um colapso nas vendas que gerou uma longa 

greve de sua força de trabalho, a qual terminou apenas quando Kiichiro renunciou à 

presidência da companhia. Grande parte de sua força de trabalho foi dispensada neste período 

(WOMACK et al., 1992). 

Em 1950, após uma nova viagem às plantas americanas de produção em massa, 

o novo presidente da Toyota, Eiji Toyoda, deu ao administrador da empresa, Taiichi Ohno, 

uma nova tarefa: igualar a companhia japonesa às grandes americanas em termos de 

produtividade; na época, isso significava aumentar em cerca de dez vezes o desempenho da 

produção da Toyota. Para desempenhar tal empreitada, Ohno realizou novas visitas às plantas 

de seus concorrentes durante os anos que se seguiram. O aspecto que mais chamou sua 

atenção foi a presença do desperdício sob várias formas, e sua eliminação sistemática tornou-

se o principal foco de Ohno ao buscar melhorias na TMC (LIKER, 2005). 

Nas três décadas que se seguiram, observou-se o desenvolvimento e um grande 

aperfeiçoamento da gestão da Toyota, tanto em termos administrativos como de produção. 

Desde os conceitos do sistema puxado, inspirados inicialmente pelos supermercados 

americanos, e de fluxo contínuo, cujo maior exemplo na época era a linha de montagem de 

Ford, até a criação de metodologias como a de troca rápida de ferramentas, tomou forma 

nesse período o que viria a ser conhecido como o Sistema Toyota de Produção e 

posteriormente, no ocidente, a Produção Enxuta. 
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2.1.2 Principais conceitos da Produção Enxuta 

 

 

A produção enxuta possui uma série de conceitos, inicialmente apresentados 

por Ohno, que são explicados e desdobrados em princípios por vários autores, como Liker 

(2005) e Womack e Jones (2004). A fim de proporcionar um entendimento abrangente sobre 

tais conceitos, esta seção partirá dos pilares do TPS, conforme apresentados por Ohno (1997), 

e se estenderá pelos princípios da produção enxuta apresentados pelos autores citados acima e 

outros mais.  

 

 

2.1.2.1 Pilares do Sistema Toyota de Produção 

 

 

Ohno (1997) apresenta como pilares para o TPS o just-in-time (JIT) e a 

autonomação, ou automação com um toque humano. Ambos os conceitos são extremamente 

importantes na busca pela eliminação efetiva dos desperdícios dentro de uma organização. 

O JIT tem como objetivo fazer com que cada processo em um fluxo produtivo 

receba o item necessário, na quantidade e momentos exatos em que serão utilizados; em 

outras palavras, produzir eficientemente com estoque zero. Obviamente, isso não é simples de 

se alcançar em ambientes complexos como a produção de carros, compostos por milhares de 

componentes diferentes, originados de inúmeros processos e fornecedores. Porém é a situação 

ideal do ponto de vista da gestão da produção (OHNO, 1997). Como frisa Shingo (1996), não 

se pode esquecer que o mais importante é o conceito de estoque zero, e o JIT é uma estratégia 

para alcançá-lo na prática. 
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O outro ponto de sustentação do TPS é a autonomação. Este termo faz 

referência à capacidade que as máquinas automatizadas devem ter de, autonomamente, evitar 

a produção de produtos defeituosos. Isso é alcançado, na Toyota, através de dispositivos de 

parada automática, em situações de anormalidade, como a quebra de uma matriz ou encaixe, 

problemas com a matéria prima, etc., tornando-a uma máquina automatizada com um toque 

humano. Este conceito foi introduzido com os teares automáticos da Toyoda Automatic Loom 

Works, nos primórdios do conglomerado Toyota (LIKER, 2005). Além de impedir a 

produção de peças ou produtos que não serão aproveitados, a aplicação deste conceito facilita 

a eliminação de desperdícios e até a alocação de pessoal é melhorada, uma vez que não será 

necessário dedicar funcionários para ficar apenas “vigiando” as máquinas enquanto elas 

trabalham. Neste sentido, um colaborador passa a ser capaz de atender várias máquinas, 

dando-lhes atenção apenas quando uma situação anormal faz com que uma delas pare. 

A partir destes dois pilares, foi criada uma representação do TPS através de 

uma figura simples: uma casa, que pode ser vista na Figura 2 (LIKER, 2005). Além dos dois 

elementos já citados, JIT e autonomação, acrescenta-se ao sistema os seus objetivos principais 

(telhado) – menor lead time, maior qualidade, menor custo, mais segurança e moral alto; sua 

base – a estabilidade; e as pessoas, a melhoria contínua e a redução de perdas, que compõem o 

centro do sistema. 
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Figura 2 Casa do TPS 
Fonte: Adaptado de Liker (2005), p. 51 

Como é destacado por Liker (2005), é imprescindível notar que, apesar da 

criticidade de cada elemento da casa, o mais importante é a sinergia entre eles, a maneira 

como se reforçam. O JIT promove a diminuição e posterior eliminação dos estoques, tornando 

o sistema mais suscetível a problemas relacionados à variabilidade dos processos e, em certo 

sentido, mais frágil. Qualquer ameaça à estabilidade do sistema, portanto, virá à tona mais 

rapidamente. Neste sentido, a autonomação desempenha o importante papel de parar a 

produção quando um produto defeituoso for detectado, criando um senso de urgência por toda 

a organização e impedindo que a situação perdure. A cultura de melhoria contínua é 

incentivada e reforçada entre as pessoas, as perdas são eliminadas e o fluxo torna-se mais 

enxuto. Tudo isto, aliado a uma gestão visual bem desenvolvida, possibilita que as metas da 

empresa com relação ao lead time, à qualidade e ao custo sejam alcançadas e superadas, sem 

jamais deixar de lado a segurança de todos os envolvidos. A conjunção de todos estes 
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elementos e fatores, além de outros mais, forma o que chamamos de Sistema Toyota de 

Produção. 

 

 

2.1.2.2 Foco na eliminação de desperdícios 

 

 

O TPS prega fortemente a geração de valor através da eliminação total dos 

desperdícios, sendo que, segundo Shingo (1996), este é seu principal objetivo. Levando em 

consideração a importância deste conceito, Hines e Taylor (2000) definem três tipos 

diferentes de atividades dentro de uma organização: 

 Atividades que agregam valor (AV). São as atividades que, aos olhos 

dos clientes, tornam o produto mais valioso e, portanto, dão a eles motivos para comprar o 

produto. Um exemplo de atividade AV é a conversão do minério em materiais adequados para 

a produção de carros. 

 Atividades que não agregam valor (NAV). São as atividades que, aos 

olhos dos clientes, não tornam o produto mais valioso e não são necessárias, caracterizando-se 

claramente como desperdícios e devem ser eliminadas no curto prazo; obviamente, o 

consumidor final não está disposto a pagar por elas. Um exemplo de atividade NAV é a 

transferência de um produto de uma caixa para outra apenas para tornar mais cômoda sua 

movimentação pela fábrica. 

 Atividades que não agregam valor (NAV), mas são necessárias. São 

as atividades que, apesar de não agregarem valor, são necessárias para que o produto seja 

produzido e chegue às mãos do consumidor final. Diferentemente da categoria anterior, esta 



26 

 

representa desperdícios mais difíceis de serem identificados e eliminados, devendo ser foco de 

melhorias de longo prazo. 

A composição das atividades desenvolvidas em uma empresa comum de 

manufatura, segundo Hines e Taylor (2000), pode ser vista na Figura 3. O panorama sugerido 

por ela torna claro o raciocínio por trás da estratégia de focar nas atividades NAV adotada 

pela produção enxuta, ao invés da abordagem tradicional, de direcionar os esforços sobre as 

atividades AV. A possibilidade de ganho, no primeiro caso, é muito maior; iniciativas de 

baixo custo podem gerar ganhos extremamente relevantes, e a eliminação sistemática dos 

desperdícios é o caminho mais rápido para o aumento da lucratividade e do desempenho 

econômico de uma organização. 

 

5% 65% 35% 

AV NAV NAV mas são necessárias 

Figura 3 Composição das atividades em uma empresa comum de manufatura 
Fonte: Adaptado de Hines e Taylor (2000) 

Para facilitar a identificação e posterior eliminação dos desperdícios 

(atividades que não agregam valor), Ohno (1997) e Shingo (1996) elencam sete tipos deles, os 

quais Liker e Meier (2007) descrevem da seguinte maneira: 

 Superprodução. Produzir a mais do que o necessário ou antes do prazo 

determinado. Este é considerado o pior dos desperdícios, pois gera ou agrava os desperdícios 

de outras categorias. 

 Espera. Trabalhadores esperando o processamento automatizado 

realizado por máquinas, ou ferramentas, suprimento, peças, atrasos de processamento, 

equipamento parados, dentre outros. 

 Transporte. Movimentação de estoque em processo e/ou de produtos 

acabados, como a transferência entre armazéns, processos, filas, etc. 
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 Superprocessamento ou processamento incorreto. Este desperdício é 

caracterizado por processos ineficientes, inadequados ou realizados sem necessidade, gerando 

defeitos, deslocamentos ou até níveis de qualidades exageradamente altos. 

 Estoques excessivos. Pode se apresentar na forma de matéria prima, 

estoque em processo ou produtos acabados em quantidades maiores do que o necessário, 

aumentando os lead times mais longos, gerando perdas por obsolescência e danos aos 

produtos, custos de armazenagem e transporte. Além disso, ocultam problemas no sistema 

produtivo, como produtos defeituosos, atrasos por parte dos fornecedores, tempos longos de 

setup, dentre outros. 

 Deslocamentos desnecessários. Todos os movimentos que não 

agreguem valor ao produto realizados pelos funcionários, como por exemplo buscar 

ferramentas, peças ou até outras pessoas. 

 Defeitos. Este desperdício se apresenta em dois momentos: quando 

ocorre a produção dos produtos defeituosos e quando, e se, estes forem retrabalhados ou 

descartados. Como resultado direto, têm-se o desperdício de matéria prima e tempo de mão de 

obra e custos indiretos devido à necessidade de inspeção dos produtos. 

Além dos sete primeiros desperdícios, Liker e Meier (2007) sugerem um 

oitavo, que é a não utilização da criatividade dos funcionários. Tal situação ocorre quando os 

mesmos não são envolvidos no processo de melhoria e suas ideias, habilidades e 

conhecimentos são desperdiçados. 
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2.1.2.3 Os princípios da produção enxuta 

 

 

Womack e Jones (2004) apresentam cinco princípios fundamentais para a 

implantação bem sucedida da produção enxuta. São eles: 

1. Especifique o que é valor. O ponto de partida para o desenvolvimento 

de um sistema enxuto é determinar o que é valor para o cliente, por quais características ou 

aspectos do produto ele está disposto a pagar. Os produtos e serviços devem ser projetados 

com um olhar para fora, ou seja, pensando-se nos consumidores e não com um olhar para 

dentro, moldado pelas tecnologias e conceitos existentes. Caso este princípio não seja 

entendido e aplicado, a empresa corre o risco de oferecer produtos tecnicamente impecáveis 

que, no entanto, não atendem aos requisitos dos clientes e não despertarão seu interesse de 

maneira efetiva, caracterizando um desperdício. 

2. Identifique o fluxo de valor. O fluxo de valor é o conjunto de 

atividades pelas quais um produto passa, desde o projeto até o lançamento e desde a obtenção 

da matéria prima até a entrega ao cliente final (ROTHER e SHOOK, 2003). Identificar o 

fluxo é mapear estas atividades, sejam elas agregadoras de valor ou não, sob o ponto de vista 

de processos e não de cada estágio individualmente. O objetivo dessa etapa é de facilitar a 

identificação e posterior eliminação das etapas que geram desperdícios. 

3. Estabeleça o fluxo contínuo. Com o valor para o cliente definido e o 

fluxo mapeado e livre das atividades geradoras de desperdícios, o passo seguinte é garantir o 

fluxo contínuo entre as etapas que criam valor para o cliente. Para isto, deve-se operar em 

lotes unitários, sem filas entre os processos, evitando-se paradas e estoques, proporcionando o 

encurtamento do lead time e a redução de custos. 
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4. Utilize a lógica da puxada. Com relação ao sistema tradicional de 

produção, há uma inversão de lógica do fluxo produtivo. Ao invés de produzir tanto quanto 

possível em cada estágio e “empurrar” para os processos seguintes e por consequência para o 

mercado, deve-se produzir apenas o que o estágio seguinte ou o cliente final consumir. A 

produção puxada permite uma expressiva redução de estoques e valorização do produto, e sua 

aplicação deve ocorrer em quaisquer situações nas quais não seja possível estabelecer o fluxo 

contínuo. 

5. Busque a perfeição. A partir da aplicação dos quatro primeiros 

princípios, cria-se na organização um sentimento positivo com relação à possibilidade infinita 

de redução de esforços, tempo, custos e erros. O fluxo torna-se cada vez mais ágil e os 

desperdícios vêm à tona, podendo ser eliminados sistematicamente por todos os envolvidos. 

Seguindo os fundamentos da manufatura enxuta, a busca pela perfeição deve se tornar algo 

natural para a organização como um todo e deve nortear todas as atividades desenvolvidas 

dentro dela. 

 

 

2.1.3 Principais técnicas e ferramentas da produção enxuta 

 

 

Os aspectos mais importantes do TPS e da produção enxuta são, sem dúvida, a 

filosofia e o pleno entendimento dos conceitos que a norteiam. No entanto, para que eles 

sejam implantados na prática, em fábricas e organizações reais, várias técnicas e ferramentas 

podem ser utilizadas. Esta seção é dedicada a apresentar as principais delas. 
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2.1.3.1 Mapeamento do Fluxo de Valor (MFV) 

 

 

O mapa do fluxo de valor (MFV) é uma representação visual do fluxo de valor 

de um produto. Para Rother e Shook (2003), entende-se por fluxo de valor todas as ações 

necessárias ao projeto do produto, desde sua concepção até o lançamento, somadas às ações 

necessárias à produção do produto, partindo-se da matéria prima até a entrega ao consumidor; 

neste trabalho, será dado um foco para o aspecto produtivo, sendo que o uso da ferramenta é 

análogo quando aplicado na etapa de projeto ou concepção do produto. O MFV, portanto, é 

uma ferramenta utilizada para representar essas atividades e analisá-las sob o ponto de vista 

de processo, ajudando na tarefa de identificar onde existem desperdícios e, portanto, 

oportunidades de melhoria. É importante destacar que esses aprimoramentos devem sempre 

levar em conta o quadro mais amplo, focando no aumento do desempenho do fluxo ao invés 

de apenas melhorias pontuais (ROTHER e SHOOK, 2003). 

Para a confecção do MFV, é utilizado um conjunto de ícones padrão, com os 

quais se indicam processos, lógica de produção, estoques, dentre outros aspectos importantes 

do fluxo. Além disso, cada processo deve ser munido de uma caixa de dados com algumas 

informações importantes para a identificação de oportunidades de melhoria. De acordo com 

Rother e Shook (2003), algumas delas são: 

 Tempo de ciclo (T/C). Tempo entre a saída de uma peça e outra de um 

mesmo processo. 

 Tempo de troca (TR). Tempo necessário para se trocar da produção de 

um tipo de produto para o outro. 

 Número de operadores. Quantidade de pessoas necessárias para operar 

o processo. 
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 Tempo disponível. É o tempo de operação do processo, por turno, 

descontando-se os descansos, as reuniões e as limpezas. 

Outra informação importante que deve ser apresentada no MFV é o takt time. 

Segundo Rother e Shook (2003), o takt time é calculado como o inverso da taxa de consumo 

dos clientes, ou seja, é o tempo disponível por turno, em segundos, dividido pela demanda do 

cliente por turno. O valor resultante deve dar uma noção a todos, na planta, de qual deve ser o 

ritmo de produção, para que esse seja condizente com o ritmo de consumo dos clientes. Por 

exemplo: 

2 000 s

 40 peças
    0 segundos 

O MFV deve ser utilizado em dois momentos: mapeamento da situação atual e 

proposta do estado futuro. Na primeira etapa, o objetivo é descrever o caminho que o produto 

percorre, identificando cada processo no fluxo e representando as relações entre eles. Além de 

desenhar o fluxo que percorrem os pedidos dos clientes que determinam a produção. Segundo 

Rother e Shook (2003), é interessante começar pela expedição final do produto porque os 

últimos estágios do fluxo tem maior ligação com o consumidor, definindo-se assim o ritmo 

para os processos anteriores. A Figura 4 apresenta um exemplo de mapa da situação atual, 

com o fluxo de informações em sua porção superior e o fluxo de materiais em sua porção 

inferior. 
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Figura 4 Mapa do fluxo de valor da situação atual 
Fonte: Rother e Shook (2003) 

Após a execução desta primeira etapa, o passo a ser seguido é o 

desenvolvimento da situação futura desejada. Esse trabalho deve ser direcionado à eliminação 

das fontes de desperdícios, identificadas a partir do MFV atual, buscando um fluxo mais 

enxuto. Para isto, Rother e Shook (2003, p. 44-54) apresentam uma série de procedimentos 

que, se aplicados corretamente, resultarão em um fluxo produtivo mais enxuto. São eles: 

 “Produza de acordo com o seu takt time”. 

 “Desenvolva um fluxo contínuo onde for possível”. 

 “Use supermercados para controlar a produção onde o fluxo contínuo 

não se estende aos processos fluxo acima”. 

 “Tente enviar a programação do cliente para somente um processo de 

produção”. 

 “Nivele o mix de produção”. 
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 “Nivele o volume de produção”. 

 “Desenvolva a habilidade de fazer “toda peça todo dia” (...) nos 

processos de fabricação anteriores ao processo puxador”. 

Um exemplo de MFV do estado futuro pode ser visto na Figura 5. 

 

Figura 5 Mapa do fluxo de valor do estado futuro 
Fonte: Rother e Shook (2003) 

Dentre os principais motivos citados por Rother e Shook (2003) para se utilizar 

o MFV, destacam-se: visualização do fluxo ao invés de processos individuais; identificação 

das fontes de desperdícios; serve como base para implementação do plano de melhorias; serve 

como linguagem comum para discutir e apresentar decisões relacionadas aos processos 

produtivos. 
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2.1.3.2 Fluxo Contínuo 

 

 

Boa parte das melhorias geradas pela produção enxuta advém da aplicação do 

fluxo contínuo em todos os estágios possíveis do sistema produtivo. Em termos práticos, 

trata-se de um fluxo unitário de peças entre os processos, com o menor tempo de espera e 

distância de deslocamento possíveis, para passar de uma etapa para outra, resultando em uma 

maior eficiência produtiva (LIKER e MEIER, 2007). 

Segundo estes mesmos autores, esta lógica de produção leva a uma redução 

drástica dos estoques em processo, tornando o sistema frágil e trazendo a tona qualquer 

problema que possa inibi-lo e tornando as pessoas envolvidas mais inclinadas a resolvê-lo. 

Apesar de gerar paradas pontuais de produção sempre que uma situação anormal perdura no 

fluxo, no longo prazo este mecanismo de expor problemas e ter de resolvê-los torna a busca 

pela melhoria um caminho quase que natural na organização. 

Além deste encorajamento ao desenvolvimento de melhorias, a implantação 

efetiva do fluxo contínuo ao longo da fábrica ajuda a evitar vários dos sete desperdícios, 

principalmente a superprodução que, segundo Ohno (1996), é o mais grave deles. A Figura 6 

representa um sistema produtivo tradicional em ilhas isoladas, no qual não há preocupação 

com o fluxo unitário de peças, e alguns problemas relacionados a ele, como a formação de 

estoques ao longo dos processos e a superprodução. 
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Figura 6 Processamento em ilhas isoladas 
Fonte: Rother e Shook (2003), p. 45 

 

Por outro lado, na Figura 7, está representado um processamento em fluxo 

contínuo, com lotes unitários e ausência de estoques e filas intermediários. 

 

Figura 7 Processamento em fluxo contínuo 
Fonte: Rother e Shook (2003), p. 45 

Um ponto importantíssimo a se considerar, antes de implantar a produção em 

lotes unitários, é o grande aumento do número de setups que o uso dessa sistemática 

implicará. Ocorre, neste ponto, uma mudança de paradigma com relação ao sequenciamento 

da produção. Na produção em massa, busca-se otimizar o uso dos setups, utilizando grandes 
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lotes para justificar a execução dos mesmos; na produção enxuta, com a importância dada ao 

lote unitário, a abordagem é outra: reduzir ao máximo o tempo gasto na preparação das 

máquinas. A seção 2.1.3.5 tratará deste assunto. 

 

 

2.1.3.3 Produção Puxada 

 

 

A produção puxada é o desdobramento prático do JIT na coordenação da 

produção: produzir apenas o que o cliente quer, quando ele quer, na quantidade correta. De 

acordo com Liker (2005), uma célula operando em fluxo unitário sob o regime de produção 

puxada é o sistema de produção mais enxuto possível. Por outro lado, o autor reconhece a 

existência de interrupções normais de fluxo produtivo, concluindo que se deve acrescentar 

algum estoque de segurança entre os processos. Isso remete aos princípios 3 e 4 da produção 

enxuta apresentados por Womack e Jones (2004), que sugerem a implantação do sistema 

puxado com estoque controlado quando não for possível o estabelecimento do fluxo contínuo. 

Nesta situação, um processo deve repor o estoque alimentado por ele apenas 

quando o processo posterior ou o cliente final consumirem peças/produtos dele. Para a 

viabilização deste sistema, a ferramenta mais difundida é o kanban. Segundo Liker (2005), 

kanban significa sinal, anúncio, cartão, sendo entendido de maneira geral como um sinal. Na 

produção enxuta, trata-se de uma maneira simples e visual de informar a um processo anterior 

quais peças foram consumidas do estoque e devem ser produzidas. Pode assumir várias 

formas, desde um cartão com as informações pertinentes até simplesmente um contenedor 

vazio, que deverá ser preenchido por um tipo e número específico de um produto ou peça. O 

uso sistemático e estruturado de kanbans é o que chamamos de sistema kanban e compõe uma 
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das maneiras de se manter um sistema puxado eficiente, visual e que possibilita a redução de 

estoques. 

 

 

2.1.3.4 5S 

 

 

As melhorias propostas pela produção enxuta necessitam de uma base sólida 

que proporcione um ambiente adequado para que elas sejam sustentáveis. O 5S é uma 

metodologia para organização do ambiente de trabalho, favorecendo o aumento de 

produtividade, eliminação de desperdícios e a gestão visual. Para Hirano (2009), não se pode 

dizer que uma fábrica produz bem seus produtos sem uma forte fundação baseada nesta 

metodologia. 

Os cinco S se referem a cinco expressões japonesas, entendidos como sensos, 

que, segundo Liker (2005), são: 

 Seiri - Classificar. Classificar os itens, descartando tudo o que não for 

necessário. 

 Seiton - Organizar. Determinar um local específico para cada item, de 

maneira que todos tenham o seu lugar e que fiquem nele quando não estão em uso. 

 Seiso - Limpar. Manter tudo limpo, para que situações anormais 

fiquem expostas e para diminuir as chances de falhas que poderiam causar problemas de 

qualidade ou no equipamento. 

 Seiketsu - Padronizar. Manter e monitorar o bom funcionamento dos 

três primeiros sensos; criação de sistemas e procedimentos que garantam sua sustentabilidade. 
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 Shitsuke - Disciplinar. Esse senso se refere à autodisciplina, tratando-a 

como a chave para a melhoria contínua do sistema. 

Hirano (2009) resume o significado do 5S e os resultados primariamente 

gerados por cada senso através da Figura 8. 

 

Figura 8 Os 5S e seus principais resultados 
Fonte: Traduzido e adaptado de HIRANO (2009), p. 250 

Pode-se notar que, apesar de definições ligeiramente diferentes, o conceito 

principal é o mesmo: gerar melhorias no ambiente, através de sua efetiva organização, da 

limpeza e da disciplina dos envolvidos, a fim de melhorar o processo como um todo. Ambos 

os autores concordam que, apesar dos benefícios citados, o 5S não deve ser visto como o fim, 

mas sim como o meio para se alcançar uma fábrica enxuta e propensa à melhoria contínua. 
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2.1.3.5 Redução dos tempos de setup 

 

 

Um dos aspectos principais do TPS e da produção enxuta é a redução do 

tamanho dos lotes, buscando-se o fluxo contínuo em lotes unitários. Conforme já citado em 

2.1.3.2, para que isso possa ocorrer de maneira economicamente viável, é necessário que os 

tempos de setup sejam reduzidos sistematicamente, usando métodos de troca rápida de 

ferramentas (TRF). Uma das metodologias mais conhecidas é o SMED (Single Minute 

Exchange of Die), cujo objetivo é possibilitar a troca de ferramentas em tempos com um 

dígito de minuto, ou seja, tempos menores do que dez minutos. Tal metodologia foi 

apresentada por Shigeo Shingo, em 1985, em seu livro A Revolution in Manufacturing: The 

SMED System (SHINGO, 1996). 

Um aspecto importante a se considerar neste assunto é quanto à natureza das 

operações de setup, que podem ser separados em setup interno (SI) e setup externo (SE). O 

primeiro tipo se refere a operações de preparação que podem ser executadas apenas quando a 

máquinas está parada, como a fixação ou remoção de matrizes. Já o SE se refere às operações 

de preparação que podem ser realizadas enquanto a máquina ainda está em funcionamento, 

como a separação de ferramentas ou o transporte e preparação de matrizes. 

Com estes conceitos em mente, Shingo (1996) propõe quatro estágios básicos 

pelos quais passam um processo de melhoria de troca rápida de ferramentas. São eles: 

 Estágio um. Não há distinção entre setups internos e externos; o tempo 

de preparação é desnecessariamente grande devido ao excesso de atividades realizadas com a 

máquina parada. 

 Estágio dois. Ocorre a separação das operações de SI e SE. São 

confeccionadas listas de verificação das peças e atividades que podem ser realizadas enquanto 
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a máquina está operando. O método mais eficiente para o deslocamento de matrizes e outros 

componentes deve ser pesquisado e aplicado. 

 Estágio três. Conversão de SI em SE quando possível. O objetivo é 

minimizar o SI, restringindo-o às atividades que realmente só podem ser executadas com a 

máquina parada. 

 Estágio quatro. Busca por oportunidades adicionais de melhoria, 

considerando a eliminação de ajustes e linearização de métodos de fixação. Segundo o autor, 

as melhorias que se comprovaram como as mais efetivas ao longo dos anos são a separação 

dos tipos de setup e conversão de SI em SE, eliminação de ajustes e fixação sem parafusos. 

 

 

2.2 PRODUÇÃO ENXUTA APLICADA À INDÚSTRIA DA SAÚDE 

 

 

Desde o seu desenvolvimento, o pensamento enxuto vem sendo aplicado em 

vários tipos de empresas, além das que compõem a indústria automotiva na qual se originou o 

sistema de produção ao qual está atrelado. Segundo Aherne e Whelton (2010), atualmente os 

conceitos da produção enxuta vêm sendo aplicados com sucesso na indústria da saúde. 

Esta seção apresenta um histórico da evolução do pensamento enxuto até 

chegar aos hospitais. Além das adaptações dos principais conceitos lean para os hospitais e de 

um conjunto de áreas de um hospital, que podem se beneficiar com a implementação do 

pensamento enxuto nestas organizações. 
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2.2.1 Histórico 

 

 

O surgimento do pensamento enxuto se deu a partir da popularização do 

Sistema Toyota de Produção na década de 80, através dos estudos liderados por Womack e 

Jones, citados na seção 2.1.1. Desde o seu desenvolvimento pela Toyota, tal metodologia já 

foi exportada para diversos tipos de empresas, desde fornecedores da indústria automobilística 

até o setor de serviços e, mais recentemente, a área da saúde.  

Segundo Souza (2009), apesar de existirem publicações considerando a 

possibilidade de aplicação de alguns conceitos enxutos na indústria da saúde nos anos 90, 

como é o caso de Heinbuch (1995), nenhuma delas caracterizava no estudo o pensamento 

enxuto como uma metodologia. Segundo o autor, os primeiros estudos que trazem 

especulações consistentes sobre o uso da filosofia lean como uma abordagem para a melhoria 

do setor de serviços de saúde são os publicados pela British National Health Service (NHS), 

que é o Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido, em 2001 e 2002. 

Nos últimos anos, o volume de estudos nesta área aumentou, sendo que os 

países mais frequentemente observados nesta revisão bibliográfica foram os Estados Unidos, 

a Austrália e o Canadá. A Figura 9 representa, esquematicamente, a evolução do pensamento 

enxuto até a aplicação no setor da saúde. 
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Figura 9 Evolução do pensamento enxuto até a aplicação no setor da saúde 
Fonte: Traduzido de Souza (2009, p. 123) 

No Brasil, esta área é ainda mais recente, sendo que as primeiras 

implementações encontradas pelo autor deste trabalho foram a descrita por Pinto (2010) e a 

descrita por Bertani (2012). Já estudos de viabilidade, sem uma aplicação prática atrelada, 

foram publicados alguns anos antes, como é o caso de Silberstein (2006) e Selau et al. (2009). 

 

 

2.2.2 Princípios da produção enxuta aplicados à indústria da saúde  

 

 

A característica principal do pensamento enxuto é a redução/eliminação de 

desperdícios sempre que possível. Na indústria da saúde, este é um assunto delicado, uma vez 

que suas atividades são centradas nas pessoas, tanto nas que proporcionam o serviço, 

enfermeiras, médicos e outros colaboradores, quanto nas que o recebem, os pacientes. Neste 

sentido, Aherne e Whelton (2010), frisam que o objetivo da filosofia lean não é eliminar ou 



43 

 

reduzir o número de pessoas, mas sim atacar os desperdícios, seguindo os princípios 

desenvolvidos na Toyota, explicados na seção 2.1.2. 

Silberstein (2006) ressalta este aspecto, destacando a importância da 

capacitação dos profissionais envolvidos para que estes possam enxergar os desperdícios nos 

processos que desenvolvem, a fim de melhorar seu trabalho continuamente. Um exemplo 

dado pelo autor é o caso de uma enfermeira que gasta parte de seu tempo procurando por 

medicamentos: ela o faz para servir um paciente e, por isso, pode ser que não enxergue tal 

atividade como um desperdício. No entanto, caso o medicamento estivesse no local correto, a 

enfermeira poderia passar mais tempo junto ao paciente, já que esta sim é uma atividade que 

agrega valor. 

A fim de ajudar na identificação de desperdícios em hospitais, Aherne e 

Whelton (2010) apresentam alguns exemplos deles, classificados de acordo com os sete 

desperdícios propostos pelo pensamento enxuto: 

 Superprodução. Coleta de sangue realizada antes da necessidade pelo 

exame de sangue completo ser confirmado. 

 Espera. Pacientes em uma sala de espera, aguardando por sua consulta; 

pacientes no pronto socorro esperando para serem atendidos e examinados por um médico ou 

enfermeira. 

 Transporte. Transporte de amostras de sangue no hospital. 

 Superprocessamento ou processamento incorreto. Documentação 

excessiva, excesso de processamento por parte dos provedores de planos de saúde. 

 Estoques excessivos. Resultados de testes aguardando distribuição; 

documentação excessiva; formulários de pacientes; suprimentos excessivos. 

 Deslocamentos desnecessários. Busca por informações dos pacientes; 

equipamentos e ferramentas compartilhados. 
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 Defeitos. Erros nas receitas médicas; informações incorretas de 

pacientes para diagnóstico e tratamento. 

Finalmente, pode-se destacar alguns pontos importantes nos cinco princípios 

do pensamento enxuto, propostos por Womack e Jones (2004), quando aplicados à indústria 

da saúde. São eles: 

1. Especifique o que é valor. Segundo Aherne e Whelton (2010), valor, 

na área da saúde, pode ser qualquer coisa que melhore o estado físico e mental de um 

paciente. Segundo eles, pacientes usualmente valorizam o pronto atendimento e processos 

organizados e ordenados. 

2. Identifique o fluxo de valor. Considerando os pacientes como os 

“produtos” em um hospital, os quais chegam ao estabelecimento com algum problema e 

esperam receber o tratamento adequado para que ele seja resolvido, o fluxo de valor neste tipo 

de organização pode ser caracterizado como a sequência de eventos que perfaz a jornada dos 

pacientes dentro dela (AHERNE e WHELTON, 2010). 

3. Estabeleça o fluxo contínuo. O estado ideal em um hospital, segundo 

Aherne e Whelton (2010), é alcançado quando se proporciona ao cliente o fluxo entre as 

etapas de seu tratamento de maneira mais suave possível, recebendo o maior nível de atenção 

possível, sem atrasos e com alta qualidade. 

4. Utilize a lógica da puxada. A organização das atividades em um 

hospital deveria ser tal que proporcionasse o atendimento das necessidades dos pacientes no 

momento em que elas ocorrem. Um exemplo disso é o agendamento e execução de testes em 

amostras conforme a necessidade para o tratamento dos pacientes, ao invés do acúmulo de 

lotes para alcançar a eficiência máxima das máquinas que os realizam (AHERNE e 

WHELTON, 2010). 
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5. Busque a perfeição. Este princípio funciona para os serviços de saúde 

da mesma maneira que para os outros setores: a partir do estabelecimento dos quatro 

primeiros princípios, criar nas pessoas envolvidas um sentimento positivo com relação à 

melhoria contínua, sem jamais aceitar o estado atual como ideal, buscando sempre a perfeição 

dos processos desenvolvidos pela organização. 

 

 

2.2.3 Áreas do hospital que podem se beneficiar com a aplicação do pensamento enxuto  

 

 

Esta seção apresenta, através de exemplos, alguns dos setores hospitalares que 

podem se beneficiar com a adoção de princípios do pensamento enxuto e suas ferramentas de 

melhoria. 

 

 

2.2.3.1 Pronto socorro 

 

 

Um dos setores hospitalares que mais necessita de atenção é o dos 

departamentos de emergência, como os pronto socorros. Dickinson et al. (2009) indicam a 

superlotação como a principal causa desta crise pela qual passa este tipo de serviço dentro dos 

hospitais. Além disso, destacam que, apesar de outros problemas (sociais e financeiros), a 

organização interna dos departamentos de emergência geralmente é uma causa de 

ineficiências. Segundo Aherne e Whelton (2010), o pensamento enxuto pode ajudar a reduzir 

o tempo de espera enfrentado pelos pacientes em departamentos de emergência, que é um 

reflexo direto da superlotação. 
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Dickinson et al. (2009) apresentam um estudo envolvendo quatro hospitais que, 

em diferentes graus, implementaram a filosofia lean. Destes quatro, três apresentaram 

aumento de satisfação dos clientes e de desempenho do processo, simultâneos a um aumento 

no volume de pacientes atendido nos prontos socorros. 

Holden (2011) analisou dezoito artigos sobre quinze implementações lean em 

departamentos de emergência nos Estados Unidos, Austrália e Canadá. Dentre as melhorias 

documentadas nestes estudos, as que mais ocorreram foram a diminuição do tempo de 

permanência (nove casos), o aumento na satisfação dos pacientes (cinco casos) e o 

decréscimo no tempo de espera até ser examinado por alguém (cinco casos). 

Por fim, Dickinson et al. (2009) e Holden (2011) concordam que o pensamento 

enxuto, apesar de não ser a solução para todos as dificuldades enfrentadas pelos 

departamentos de emergência, é uma ferramenta válida e que pode gerar melhorias robustas 

em tal contexto. 

 

 

2.2.3.2 Serviços de laboratório 

 

 

Laboratórios de análise são essenciais para os sistemas de saúde, sendo 

responsáveis por até 80% das informações utilizadas em importantes decisões clínicas 

(Estados Unidos), segundo Boone (2004). Ainda assim, nem sempre sua importância é 

totalmente reconhecida, como relatam Isaac-Renton et al. (2012). Segundo estes autores, 

surtos de doenças como a pandemia de Influenza A (H1N1), em 2009, tornam clara a 

necessidade de se dar atenção a este serviço de saúde. Naquele ano, o número de amostras 
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respiratórias analisado pelos Laboratórios do Serviço de Saúde Pública de British Columbia 

(Canadá) aumentou em cerca de dez vezes. 

Isaac-Renton et al. (2012) relatam uma implementação lean no serviço de 

laboratório citado. Nele, mapearam o processo, utilizando o Mapeamento de Fluxo de Valor 

(MFV), reorganizaram o laboratório em células, a fim de otimizar o fluxo de amostras e 

aplicaram a metodologia 5S para organizar e proporcionar uma gestão visual mais eficiente. 

Apesar de não terem enfrentado um período de surto, como o descrito acima, 

através de modelagens foi possível estimar a nova capacidade do laboratório, que se tornou 

próxima à que seria requerida para atender tal situação (ISAAC-RENTON, 2012). 

 

 

2.2.3.3 Serviços administrativos e de apoio 

 

 

Pinto (2010) apresenta um caso de melhoria dos tempos de espera da unidade 

de tratamento de câncer do Hospital Regional do Vale do Paraíba (HRVP), no qual foram 

utilizados conceitos do pensamento enxuto. O escopo deste estudo envolveu a área mais 

desafiadora do hospital que, segundo o autor, é a de recepção e registro dos pacientes, na qual 

trabalham três atendentes. 

A situação inicial da área envolvia tempos de espera significativos, atrasos nos 

resultados dos exames, fichas de dados incompletas, carga de trabalho desbalanceada, acesso 

aos tratamentos e consultas não coordenados e desperdício de tempo na procura por 

informações que deveriam estar disponíveis prontamente (PINTO, 2010). 

Utilizando um conjunto variado de ferramentas enxutas, vários destes 

problemas foram combatidos. Dentre elas, destacam-se: mapeamento da situação atual e  
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projeto da situação futura através do Mapeamento de Fluxo de Valor (MFV); utilização de 

layout celular para redução de movimentação, durante o registro de pacientes; sinalização via 

kanban, para “puxar” o fluxo de pacientes da recepção até o atendimento pelos profissionais 

de saúde; e a utilização de um supermercado de exames de sangue, raios-x e outros 

documentos, organizando o fluxo dos mesmos. Um benefício muito importante destas 

implementações, resultante da redução de desperdícios no setor, foi a redução de carga de 

trabalho dos funcionários envolvidos (PINTO, 2010). 

Segundo Pinto (2010), a experiência com o pensamento enxuto no HRPV foi 

extremamente positiva, uma vez que trouxe soluções simples, como o supermercado de 

exames, tornou a carga de trabalho dos funcionários envolvidos mais leve e balanceada e 

deixou as atendentes orgulhosas das melhorias desenvolvidas por elas. 

 

 

2.2.3.4 Tratamento de pacientes com câncer 

 

 

Bertani (2012) apresenta um caso de aplicação do pensamento enxuto em um 

hospital brasileiro de tratamento de câncer. Seu foco foi dado ao fluxo do paciente 

quimioterápico. 

Neste trabalho, foi utilizada uma metodologia de consultoria baseada no 

DMAIC, adaptada especialmente para a implantação do pensamento lean em ambientes 

hospitalares. No projeto de melhoria conduzido, foram contempladas as etapas de triagem, 

exames de sangue (laboratórios), aprovação do tratamento e a quimioterapia propriamente 

dita. Dentre as ferramentas utilizadas, pode-se destacar o Mapeamento do Fluxo de Valor 

(MFV), o trabalho padronizado, o fluxo contínuo e o balanceamento de atividades. 
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Os principais resultados obtidos foram a redução de 42% lead time do paciente 

entre o início da triagem e a primeira sessão de quimioterapia, aumento de 23% na 

produtividade da quimioterapia (aplicações por funcionário), aumento de 6% de capacidade 

(horas disponíveis para quimioterapia) e aumento de 33% do faturamento mensal do hospital. 



 

 

3 ESTUDO DE CASO 

 

 

Este capítulo tem como objetivo descrever uma aplicação real do pensamento 

enxuto em um hospital brasileiro, caracterizada como um projeto de melhoria na organização.  

Inicialmente, é apresentada a metodologia utilizada para a condução do projeto, 

na qual se baseia também a estrutura do estudo de caso apresentado. Em seguida, é 

apresentado o hospital no qual foi desenvolvida a iniciativa e as principais áreas de interesse 

para este trabalho. Por fim, cada uma das etapas do projeto é detalhada, seguindo a mesma 

estrutura descrita pela metodologia utilizada. 

 

 

3.1 METODOLOGIA UTILIZADA 

 

 

O projeto que originou este estudo de caso foi conduzido através da 

metodologia DMAIC Hominiss, baseada no ciclo DMAIC tradicional. Ambas são 

apresentadas nesta seção, sendo que a primeira possui um detalhamento maior que a segunda, 

pois teve aplicação direta no estudo. 
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3.1.1 Metodologia DMAIC 

 

 

O DMAIC é uma metodologia baseada em ciclos de melhoria, sendo a 

principal ferramenta para condução de projetos Seis Sigma. É composto por cinco fases, 

definidas por Pande et al. (2002), Pyzdek (2003) e outros autores como: 

 Define: Definição dos objetivos do projeto, levando-se em conta as 

perspectivas dos colaboradores, lideranças, clientes e acionistas. 

 Measure: Medição e detalhamento dos processos a serem estudados e 

suas principais variáveis. 

 Analyze: Busca pelas causas raízes das variações dos processos com 

relação à situação desejada. Análise das mesmas, a fim de formar uma base para a próxima 

fase. 

 Improve: Desenvolvimento de um plano de ação e implantação de 

melhorias, visando os objetivos definidos. 

 Control: Estabelecimento de um sistema de medição para mensurar o 

desempenho das áreas afetadas pelas melhorias implantadas. 

 

 

3.1.2 Metodologia DMAIC Hominiss 

 

 

A metodologia DMAIC foi adaptada pela consultoria Hominiss Consulting 

para atender às necessidades relacionadas à condução de projetos lean. Abrangendo o 

desenvolvimento, implantação e controle das melhorias, o uso do DMAIC Hominiss gerou 



52 

 

resultados expressivos em diversos setores, incluindo o da saúde, e, por isso, foi utilizado no 

caso prático a ser apresentado. 

A Figura 10 representa as suas fases, baseadas no ciclo DMAIC tradicional. 

 

 

Figura 10 Metodologia DMAIC Hominiss  
Fonte: Bertani (2012), p. 84 

 

As seções 3.1.2.1 a 3.1.2.5 trazem uma breve descrição de cada uma das etapas 

do DMAIC Hominiss. 
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3.1.2.1 Definir escopo 

 

 

A definição do escopo se inicia com a identificação e análise das famílias de 

produtos dentro da empresa. Para tal, seus produtos são classificados em famílias quanto à 

similaridade, e, para cada uma delas, são levantados os dados de demanda e faturamento. 

Geralmente, a família de maior representatividade financeira é definida como 

escopo do projeto, a fim de potencializar os ganhos e evidenciar a importância da melhoria 

contínua da organização. 

Além do escopo, é nesta fase que é formalizada a equipe responsável pela 

condução do projeto. Sua estrutura conta com pessoas internas à empresa e com um grupo de 

consultores externos, especialistas em lean, que atuam como facilitadores do processo de 

mudança. 

A equipe interna deve ser formada por um patrocinador e pelos membros de 

equipe. O patrocinador é responsável por aprovar investimentos, acompanhar e cobrar 

cumprimento do cronograma do projeto, validar as melhorias que serão implantadas (kaizens), 

participar das reuniões de andamento do projeto, assim como das aberturas e fechamentos de 

eventos kaizen (definidos na Seção 3.1.2.4). Os membros de equipe são os responsáveis por 

desenvolver e implantar o projeto propriamente dito, auxiliados pela equipe de consultores 

externos. Dentre suas tarefas, podem ser citados o levantamento de dados, a elaboração de 

MFVs, a participação em eventos kaizen, dentre outros. 

Já a equipe de consultores externos deve contar com um diretor de soluções e 

um gerente de projeto, podendo contar também com consultores analistas. O primeiro é um 

dos principais responsáveis da definição do escopo e pelo acompanhamento do cronograma, 

além de acompanhar e analisar os indicadores, validar propostas de melhorias e MFVs dos 
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estados atual e futuro. O gerente e os consultores analistas são os responsáveis por capacitar e 

conduzir o andamento do projeto no dia a dia, capacitar a equipe interna, elaborar MFVs, 

planejar e conduzir eventos kaizen e desenvolver sistemas para garantir a sustentabilidade das 

melhorias nos processos. 

Após a definição de escopo e da equipe lean, inicia-se a etapa de medir e 

mapear a situação atual. 

 

 

3.1.2.2 Medir e mapear a situação inicial 

 

 

Nesta etapa, a equipe do projeto se dedica ao mapeamento das informações 

relevantes ao projeto. O foco é entender e detalhar os principais processos de criação de valor 

compreendidos no escopo definido, além de determinar os indicadores de resultado e de 

acompanhamento que serão acompanhados ao longo do projeto. 

No caso de hospitais, deve-se mapear o fluxo do paciente, de materiais e de 

informações, de acordo com sua importância no projeto em questão. Isso pode ser feito por 

meio de entrevistas, conversas informais, cronoanálise, dados históricos e pesquisas in loco, 

sendo que o resultado será o MFV inicial para cada um dos fluxos.  

Este estudo pode ser complementado através do levantamento do layout atual e 

do diagrama espaguete, que é a representação gráfica, sobre o layout, do caminho percorrido 

pelo material ou paciente em cada fluxo de valor. Trata-se de uma ferramenta prática e útil 

para identificar desperdícios de movimentação e transporte, auxiliando a etapa seguinte do 

projeto. 
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3.1.2.3 Analisar a situação atual e desenvolver a situação futura 

 

 

O primeiro passo desta fase é o de analisar a situação atual. Neste momento, a 

equipe lean foca na identificação dos desperdícios e problemas do fluxo de valor, 

identificando-os no mapa elaborado. 

A partir deste mapa, e levando em conta os objetivos do projeto, propõe-se o 

MFV da situação futura. Nele, são apontadas as melhorias necessárias em cada ponto do fluxo 

de valor para que este se ajuste ao estado desejado. 

Por fim, caso necessário, pode-se redesenhar o layout da área onde ocorrem os 

processos, sendo possível também propor um novo diagrama espaguete que otimize a 

movimentação e o transporte a serem realizados. 

 

 

3.1.2.4 Implantar a situação futura 

 

 

Após a elaboração do MFV da situação futura, a equipe do projeto deve 

planejar a implantação das melhorias propostas, além de desenvolver a operacionalização das 

mesmas. Este planejamento deve contemplar a ordem e o método de implantação, 

proporcionando adequada assimilação por parte da empresa e dos colaboradores envolvidos, 

máxima capitalização das melhorias e menor perturbação possível para o processo produtivo. 

Como método de implantação, propõem-se três alternativas principais: 

 Projeto de melhoria: projeto de médio ou longo prazo, composto por 

uma série de melhorias dispostas ao longo do tempo e com um coordenador responsável pelo 
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seu acompanhamento. As atividades propostas em projetos deste tipo devem estar previstas na 

agenda dos envolvidos, fazendo parte de suas atividades normais. 

 Evento Kaizen: projeto de curto prazo, operacionalizado por um time 

composto por vários níveis hierárquicos, com metas agressivas e foco na eliminação de 

desperdícios. O time deve possuir prioridade na utilização dos recursos da empresa e seus 

integrantes devem dedicar-se integralmente às atividades do evento kaizen durante sua 

duração, usualmente de cinco dias. 

 Melhoria pontual: ação sobre uma situação de simples e/ou rápida 

resolução, nem sempre vinculada a um conjunto específico de melhorias ou a um projeto de 

melhoria. 

Após estas definições, as melhorias são implantadas seguindo o planejamento 

realizado, sendo acompanhadas através de um cronograma específico para esta fase do 

projeto. 

 

 

3.1.2.5 Controlar o processo 

 

 

Desde a implantação da primeira melhoria, inicia-se a fase de controle do 

processo. É extremamente importante acompanhar os indicadores de desempenho e de 

resultado, que irão evidenciar, respectivamente, a eficácia das ações realizadas no processo e 

o novo desempenho alcançado nos aspectos de interesse. 

Além disso, a partir da padronização das atividades, torna-se possível realizar 

auditorias de sustentabilidade e planos de controle. Estes devem ser desenvolvidos e 
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monitorados sistematicamente, a fim de se alcançar a sustentabilidade das melhorias 

implantadas. 

Finalmente, após a estabilização do processo, torna-se possível planejar e 

executar um novo ciclo de melhoria, seja no mesmo escopo do primeiro ou em um novo, a ser 

definido. 

 

 

3.2 HOSPITAL DO CASO PRÁTICO 

 

 

O hospital do caso prático, neste trabalho, é denominado Hospital X (HX). 

Trata-se de um dos mais importantes hospitais particulares de uma grande cidade do interior 

de São Paulo. Faz parte de um grupo com diversas unidades na mesma cidade e em outras 

também, sendo que o estudo de caso deste trabalho contempla a maior delas. São 170 leitos, 

sendo 140 para internação e 30 para terapia intensiva, além de um corpo clínico aberto 

composto por mais de 300 médicos de todas as especialidades. Oferece uma série de serviços, 

como angiografia digital, ecocardiografia, ressonância magnética, laboratórios, centro de 

terapia intensiva, dentre outros. 

Neste estudo de caso, as áreas de interesse são o Centro Cirúrgico, onde são 

realizadas as cirurgias de maior complexidade, o Hospital-Dia, onde são realizadas cirurgias 

de baixa complexidade, das quais o paciente recebe alta no mesmo dia, e a Central de 

Materiais Esterilizados (CME), responsável pela limpeza e manutenção dos utensílios 

utilizados não descartáveis utilizados em cirurgias. 
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3.3 ESTUDO DE CASO HOSPITAL X 

 

 

O caso prático desenvolvido no HX foi conduzido utilizando-se a metodologia 

DMAIC Hominiss, descrita anteriormente. É importante notar que o autor deste trabalho não 

participou diretamente do projeto de melhoria, mas teve acesso aos arquivos do mesmo e às 

pessoas que participaram dele. O projeto teve início em abril de 2012 e se estendeu por seis 

meses, até setembro do mesmo ano. A Figura 11 apresenta o cronograma simplificado das 

etapas do projeto. 

 

 

Figura 11 Cronograma do projeto de melhoria no Hospital X 

 

As seções a seguir detalham as atividades desenvolvidas em cada um desses 

estágios. 
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3.3.1 Definir escopo (HX) 

 

 

Usualmente, a definição do escopo do projeto parte da identificação das 

famílias de produtos. No entanto, no caso prático aqui descrito, tal definição partiu de um 

direcionamento do patrocinador do projeto, que é o Diretor Superintendente no hospital. 

Esta seção descreve os motivos desta intervenção, o escopo selecionado para o 

projeto, as famílias de produtos e a equipe formada para o seu desenvolvimento. 

 

 

3.3.1.1 Escopo do projeto 

A motivação para o projeto de melhoria no HX originou-se de uma 

preocupação latente do patrocinador com os custos crescentes do hospital. Ele identificou que 

parte significante dos distúrbios nos custos observados nos últimos anos era proveniente da 

Central de Material Esterilizado (CME). 

A CME é o setor por onde passam todos os aparatos não descartáveis utilizados 

nas cirurgias, para que sejam preparados para um novo uso. Para facilitar a visualização de 

sua função, é interessante entender o fluxo macro do paciente cirúrgico, apresentado na Figura 

12. 
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Figura 12 Fluxo macro do paciente cirúrgico no HX 

 

O fluxo se inicia quando o paciente deixa sua casa e vai ao consultório médico, 

onde, identificada a necessidade, determina-se que ele deve passar por uma cirurgia. O 

paciente volta para sua casa e o consultório prepara uma guia que deve ser autorizada pelo 

plano de saúde, caso haja um envolvido no processo. Após as confirmações, a cirurgia é 

agendada, as informações são transmitidas ao paciente e três atividades essenciais são 

disparadas, de acordo com a data determinada: preparar os instrumentos cirúrgicos, preparar 

materiais e medicamentos e preparar o centro cirúrgico. 

Seguindo a programação definida, o paciente se dirige ao hospital, onde é 

internado para realizar a cirurgia. Após a execução da mesma, ele pode ser encaminhado para 

a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), Recuperação Pós-anestésica (RPA) ou, como ocorre na 

maioria das vezes, para a Recuperação no Leito. Assim que receber alta, retorna à sua casa. 

Neste fluxo, a CME é o setor responsável pela atividade de preparar os 

instrumentos cirúrgicos e fornecê-los ao centro cirúrgico e ao Hospital-Dia. Os instrumentos 
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devem estar na quantidade correta, ser fornecidos no momento certo, em boas condições de 

uso, devidamente limpos e esterilizados. 

Dada a situação descrita, os objetivos traçados para o projeto na CME foram: 

 Reduzir o custo global da CME; 

 Aumentar a capacidade da esterilização; 

 Reduzir índice de infecções em cirurgias limpas originados na CME; 

 Reduzir atrasos em cirurgias por falta de material cirúrgico. 

 

 

3.3.1.2 Famílias de produtos 

 

 

Com o escopo do projeto já definido, o objetivo da identificação e do 

mapeamento das famílias de produtos foi um pouco mais restrito do que o usual. 

Basicamente, as informações levantadas foram utilizadas para entender as 

peculiaridades de cada fluxo e identificar as possibilidades de melhorias em cada um deles, 

orientando os esforços da equipe. A Figura 13 apresenta a matriz de similaridade de processos 

utilizada para a identificação das famílias dentro da CME. Cada faixa cinza ou branca 

representa uma das famílias identificadas, somando sete no total. Estas são compostas por 

grupos de produtos que passam por uma sequência semelhante de processos dentro do setor. 

A primeira delas, formada por Caixa Cirúrgica, COP (Central de Órteses e Próteses) pré-

cirurgia e Material Canulado, foi chamada de “Caixas e instrumentais avulsos” e é utilizada 

nos exemplos deste estudo de caso. 
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Figura 13 Matriz de similaridade de processos usada na definição de famílias 

                             Processo

Produto
Ultrassonica Deixar de Molho Lavar

Termo (apenas 

lavagem)

Termo 

desinfectadora
Glutaraldeido Enxaguar Secar

Inspecionar e 

Montar
Embalar

Esterelizar

Sterrad

Esterelizar

Steris

Esterelizar

Autoclave

Oxido de 

etileno

Caixa Cirúrgica x x x x x x x
COP pré-cirugia x x x x x
Material Canulado x x x x x x
COP pós-cirugia x x x
Inalatório x x x x
Material delicado (ex.: 

oftalmo) x x x x x x x

Latex x x x x x
Óticas Novas x x x x x x
Óticas Velhas x x x x x
Material de apoio (ex.: 

cubas) x x x x
Termossensíveis

(urgente com menos de 

48h e menor que 1m)
x x x x

Endoscópio/ 

Colonoscópio/ 

Broncoscópio
x x x x

Roupas x
Termossensíveis

(planejado com mais de 

48h ou cateter maior que 

1m)

x x x x
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3.3.1.3 Formalização da equipe 

 

 

A equipe formada para a operacionalização do projeto foi composta por 

funcionários do hospital, de diferentes departamentos, e por consultores especialistas em lean. 

Os membros da equipe lean designados pelo hospital foram o gerente de 

qualidade (líder lean), um analista de qualidade, o coordenador da CME e a enfermeira chefe 

do Centro Cirúrgico, tendo o primeiro uma dedicação de um dia por semana e os outros três, 

dois dias por semana. Atuando como facilitadores no desenvolvimento e na implantação das 

melhorias, compuseram ainda esta equipe quatro consultores externos: um diretor de soluções 

(dedicação de quatro horas por semana), um gerente de soluções (dedicação de um dia por 

semana) e dois consultores analistas (dedicações de dois e quatro dias por semana, 

respectivamente).  

Além da equipe formal, outros colaboradores do hospital tiveram participação 

no projeto, tanto fornecendo informações à equipe, quanto participando no evento kaizen ou 

cooperando para a sustentabilidade das melhorias implantadas. 

 

 

3.3.2 Medir e mapear a situação atual (HX) 

 

 

Para o mapeamento da situação atual da CME, foi utilizada a ferramenta Mapa 

do Fluxo de Valor (MFV), descrita na Seção 2.1.3.1. Tal atividade foi desenvolvida seguindo 

duas abordagens principais: indiretamente, através de entrevistas com colaboradores da área; 

e diretamente, por observação das operações no dia-a-dia. 
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Apesar de terem sido mapeados os fluxos de valor de todas as famílias 

identificadas na Seção 3.3.1.2, durante este estudo de caso são utilizados apenas os MFVs 

simplificados da família de “Caixas e instrumentais avulsos”. Isto não quer dizer, no entanto, 

que as melhorias foram desenvolvidas apenas para esta família. Na verdade, de maneira geral, 

a situação futura foi projetada pensando-se em todos os produtos que passam pela CME. 

Como eles são processados de maneira bastante similar, não foi necessário priorizar uma 

família em detrimento das outras.  Algumas informações, como os tempos de ciclo e os lead 

times, foram omitidos por questão de sigilo. A Figura 14 traz o MFV da situação atual desta 

família. 
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Figura 14 Mapa do fluxo de valor da situação atual da família de caixas e instrumentais avulsos (CME) 
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O fluxo de valor das caixas e dos instrumentais avulsos na CME se iniciava 

quando o Centro Cirúrgico (CC), o Hospital Dia (HD) e/ou o COP, ao utilizar os utensílios 

nas cirurgias (CC e HD) ou receber materiais externos (COP), gerava “peças sujas”. De 

acordo com o Mapa de Cirurgias, fornecido pela coordenadora da CME, determinava-se a 

sequência de materiais a ser limpo e esterilizado.  

A partir deste ponto, o primeiro processo realizado era Lavar os utensílios. 

Tratava-se de uma lavagem grosseira, cujo objetivo era remover a maior parte dos resíduos 

presentes nas peças, preparando as mesmas para as etapas subsequentes do processo de 

esterilização. 

Em seguida, os materiais passavam pelo processo de Desinfetar 

Termicamente, que consistia em uma lavagem mais fina. Este era realizado em uma máquina 

específica que, com auxílio de substâncias químicas e altas temperaturas, removia o restante 

dos resíduos aparentes no instrumental. Este processo era realizado em lotes. 

Após as lavagens, os instrumentais avulsos e as caixas passavam pelo processo 

de Inspecionar e montar caixa. Neste ponto, eram checados o estado de conservação dos 

instrumentos e a integridade das caixas. Isto é, verificava-se se todos os instrumentos estavam 

adequados ao uso e se as caixas estavam completas, apenas com os itens que deviam possuir. 

E importante observar que esta atividade era auxiliada por um sistema de gestão visual 

simples, baseado em cores diferentes para cada tipo de caixa. Tanto os itens quanto a caixa de 

um mesmo conjunto possuíam pequenos pedaços de fita adesiva colorida que os identificava e 

facilitava a inspeção descrita. 

Conferidos, os instrumentos e caixas passavam pelo processo de Embalar, no 

qual eram protegidos e vedados em um papel especial. Esse passo era essencial para garantir a 

eficiência da esterilização e para que os materiais não fossem contaminados posteriormente. 
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Por fim, todo o material passava pelo processo de Esterilizar, que podia ser 

realizado em dois tipos de máquinas. O primeiro deles era a autoclave, do qual existiam três 

unidades na CME. Trata-se de uma máquina com longo ciclo de operação e baixo custo por 

ciclo, cujos insumos são apenas energia elétrica e água. O segundo tipo era composto pelas 

máquinas Steris (dois equipamentos) e Sterrad (um equipamento), cujas principais 

características são os ciclos mais curtos e os custos de operação mais altos, comparando-se 

com as autoclaves. Além disto, estas máquinas utilizam insumos químicos para a esterilização 

dos materiais. Sempre que possível, eram utilizadas as autoclaves em detrimento das 

máquinas de ciclo caro. 

Após o processo de esterilização, todo o instrumental era posicionado em uma 

sala, o que caracterizava um estoque de peças limpas e prontas para o uso. 

A programação da CME era enviada por sua coordenadora, formalmente, 

apenas para a etapa inicial de lavagem. No entanto, no dia a dia, a programação de todos os 

processos era gerenciada pela coordenadora, que ocupava uma parcela significativa de seu 

tempo determinando e comunicando ordens urgentes e mudanças de prioridade na 

programação. 

 

 

3.3.3 Analisar a situação atual e desenvolver a situação futura (HX) 

 

 

Nesta etapa, a equipe lean analisou o fluxo atual mapeado para a CME, a fim 

de projetar a situação futura. Para tal, os esforços foram direcionados à identificação de 

desperdícios e ao desenvolvimento de propostas que, ao mesmo tempo, os eliminem e 
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alcancem os objetivos definidos para o projeto. Nesta sessão, são apresentados os principais 

desperdícios identificados e as melhorias propostas para a situação futura. 

 

 

3.3.3.1 Analisar a situação atual 

 

 

A seguir, estão listados os problemas encontrados na situação mapeada do 

fluxo de valor da CME. 

 Desnivelamento da carga de trabalho: havia uma concentração de 

cirurgias na parte da manhã, que levava a um aumento da carga de trabalho para 

disponibilizar as caixas e utensílios que eram utilizados mais de uma vez por dia. Além disso, 

havia uma concentração de certos tipos de cirurgia ao longo dos dias da semana, pois alguns 

médicos especialistas iam para o hospital, por exemplo, apenas às terças e quartas. 

 Elevados custos de esterilização em máquinas de ciclo curto: alguns 

tipos de itens precisavam ser esterilizados nas máquinas de ciclo curto, que possuem alto 

custo de operação. Outros, no entanto, eram enviados a essas máquinas por falta de 

capacidade das autoclaves, o que aumentava, desnecessariamente, os custos da CME. 

 Padrão de organização inadequado: a CME não possuía um padrão 

de organização eficiente e seguido por todos os colaboradores. 

 Dificuldade de visualização da programação diária: não havia um 

sistema de gestão visual para a programação, o que dificultava sua comunicação diária dentro 

da CME. 
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 Picos de sobrecarga na Lavagem e na Termo: devido ao 

desnivelamento da carga de trabalho, muitas vezes a lavagem e a termo desinfecção ficavam 

sobrecarregadas, principalmente pela manhã. 

 Alta movimentação para buscar peças sujas: o colaborador 

responsável pela lavagem tinha que buscar as peças sujas, pois não havia alguém para trazê-

las até ele. A descoordenação ao realizar tal atividade incorria em excesso de movimentação. 

 Paradas frequentes dos funcionários para realizar outra atividade: 

as operadoras da inspeção, por exemplo, não conseguiam se dedicar integralmente à sua 

atividade, pois também atendiam ao telefone e as pessoas que chegavam à CME. 

 Variação dos tempos de resfriamento das autoclaves: antes de ser 

aberta para retirar os utensílios de seu interior, a autoclave deve ter resfriado. A falta de 

padronização levava a grandes variações no tempo para tal resfriamento, sendo que alguns 

operadores a deixavam resfriando por duas horas, enquanto outros deixavam por apenas uma, 

ou até menos. 

 Tempo de troca elevado na termo desinfetadora: tanto a termo 

quanto as autoclaves possuíam altos tempos de troca, o que diminuía o tempo que ficavam 

disponíveis para operar de fato. 

 Sobrecarga na montagem/inspeção: lotes grandes entre as equipes de 

montagem e inspeção levavam à sobrecarga destes processos. 

 Tempo de troca elevado nas autoclaves: tanto a termo quanto as 

autoclaves possuíam altos tempos de troca, diminuindo o tempo que ficavam disponíveis para 

operar de fato. 

 Atrasos no atendimento à demanda por peças limpas: não eram 

raros os atrasos de cirurgias por falta de utensílios e caixas necessários provenientes da CME. 

A Figura 15 apresenta os problemas encontrados no MFV atual. 
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Figura 15 Problemas encontrados no MFV da situação atual da família de caixas e instrumentais avulsos (CME) 
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3.3.3.2 Desenvolvimento da situação futura 

 

 

Analisando o MFV atual e levando em conta os problemas identificados no 

fluxo, a equipe lean desenvolveu o MFV futuro da CME. As principais diretrizes para a 

elaboração da situação futura foram: 

 Reduzir o custo global da CME. 

 Racionalizar o fluxo, reorganizando as atividades.  

 Utilizar o fluxo contínuo onde possível e, onde não for, estabelecer a 

lógica da puxada.  

 Aprimorar a execução dos processos, padronizando as atividades que os 

compunham e a comunicação entre os mesmos. 

Baseando-se na experiência dos consultores externos em projetos de 

implantação do pensamento enxuto e tendo em vista as diretrizes e os objetivos traçados para 

o projeto, a equipe lean desenvolveu o MFV do estado futuro, apresentado na Figura 16. A 

lista de melhorias necessárias para alcançá-lo é descrita em seguida. 
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Figura 16 Mapa do fluxo de valor da situação futura da família de caixas e instrumentais avulsos (CME) 
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 5S e padrão de organização: estabelecer um programa de 5S, que será 

a base para a padronização das atividades, limpeza do local e sustentabilidade das outras 

melhorias a serem implantadas. 

 Gestão visual para a programação da esterilização: desenvolver um 

sistema de gestão visual que evidencie as ordens de esterilização urgentes a cada dia e facilite 

a tomada de decisões nos processos. 

 Balanceamento da mão de obra: Eliminar interrupções nas rotinas dos 

responsáveis pelos processos, com atenção especial para a inspeção. 

 Padrão de trabalho para cada colaborador do setor: padronizar as 

atividades dos colaboradores da CME, a fim de evitar desperdícios como o gasto excessivo de 

papel na embalagem e o tempo de resfriamento maior do que o necessário nas autoclaves. 

 Redução do tempo de troca da termo e autoclaves: otimizar a 

realização dos setups nas operações onde estes são críticos. 

 Readequação do layout para proporcionar fluxo contínuo entre 

montagem, inspeção e embalagem: estabelecer o fluxo contínuo até o ponto onde não 

diferenciação entre as peças/caixas. 

 Sistema puxado para kits cirúrgicos prontos: desenvolver um 

sistema puxado para que a esterilização trabalhe de acordo com a demanda. 

O Quadro 3 relaciona as melhorias desenvolvidas, citadas acima, com os 

problemas identificados na Seção 3.3.3.1, além dos locais de ocorrência e das prováveis 

causas destes problemas. No mesmo quadro, são identificados os problemas ainda não 

atacados no projeto. 
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Quadro 3 Resumo dos problemas encontrados, melhorias propostas, local do problema e 

prováveis causas 

Problema Melhoria Local Prováveis causas 

Desnivelamento da 

carga de trabalho 

Não atacado CME toda Concentração de 

cirurgias ao longo 

do dia e da semana 

Elevados custos de 

esterilização com 

máquinas de ciclo curto 

Redução de tempos de setup 

e Padrão de trabalho dos 

colaboradores 

Esterilização Uso desnecessário 

das máquinas de 

ciclo curto 

Padrão de organização 

inadequado 

5S e padrão de organização CME toda Falta de padrão 

Dificuldade de 

visualização da 

programação diária 

Gestão visual para a 

programação da esterilização 

Esterilização Falta de clareza para 

indicar as ordens 

urgentes 

Picos de sobrecarga na 

Lavagem e na Termo 

Balanceamento da mão de 

obra 

Lavagem e Termo Desnivelação da 

demanda, paradas 

frequentes dos 

funcionários para 

realizar outras 

atividades 

Alta movimentação 

para buscar peças sujas 

Balanceamento da mão de 

obra 

Lavagem Falta de pessoa 

responsável por 

buscar peças sujas 

Paradas frequentes dos 

funcionários para 

realizar outra atividade 

Balanceamento da mão de 

obra 

Toda a CME Falta de pessoa 

responsável pro 

serviços de apoio 

Variação dos tempos 

de resfriamento das 

autoclaves 

Padrão de trabalho Esterilização Falta de 

padronização nos 

procedimentos 

realizados 

Tempo de troca 

elevado na termo 

desinfetadora 

Redução do tempo de troca 

da termo e autoclaves 

Termo desinfecção Não há separação 

entre setup externo e 

setup interno. 

Sobrecarga na 

montagem/ inspeção 

Readequação do layout para 

proporcionar fluxo contínuo 

entre montagem, inspeção e 

embalagem 

Montagem/ Inspeção Lotes grandes entre 

as equipes 

Tempo de troca 

elevado nas autoclaves 

Redução do tempo de troca 

da termo e autoclaves 

Esterilização Não há separação 

entre setup externo e 

setup interno 

Atrasos no atendimento 

à demanda 

Sistema puxado para kits 

cirúrgicos prontos 

Esterilização Falta de um sistema 

de abastecimento 

que esteja 

relacionado com o 

consumo real dos 

materiais 

esterilizados 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

O detalhamento sobre como tais melhorias foram implantadas será realizado na 

Seção 3.3.4. 
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3.3.4 Implantar a situação futura (HX) 

 

 

Após o desenvolvimento da situação futura, a equipe lean se dedicou à 

implantação das melhorias propostas. Nesta seção, é apresentada a classificação das mesmas 

quanto ao método de implantação, seguida pelo detalhamento das soluções utilizadas para 

operacionalizá-las. Os treinamentos realizados são descritos durante o detalhamento das 

soluções. 

 

 

3.3.4.1 Método de implantação 

 

 

Neste caso prático, todas as melhorias foram implantadas utilizando-se o 

formato de evento kaizen. O balanceamento da mão-de-obra é a única que, por ser mais 

complexa e exigir o teste de várias combinações, não foi finalizada dentro do prazo de cinco 

dias. O evento kaizen ocorreu entre os dias 15 e 19 de junho 

 

 

3.3.4.2 Detalhamento das soluções 

 

 

Nesta seção, são detalhadas cada uma das melhorias implantadas. Algumas 

delas exigiram treinamentos específicos aos membros da equipe lean e/ou aos colaboradores 
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envolvidos. Nestes casos, os treinamentos são descritos junto com as respectivas melhorias. 

São elas: 

 5S e padrão de organização 

O estabelecimento do 5S se iniciou com treinamentos e dinâmicas de grupo 

que tinham como objetivo mostrar aos colaboradores a importância do conceito e nivelar o 

conhecimento de todos. Durante as dinâmicas, reservou-se uma pequena área da CME para 

aplicar, gradativamente, os conceitos do 5S, expondo-a aos colaboradores em cada estágio. 

Após o contato prático com a metodologia, os treinamentos foram realizados, proporcionando 

a todos a oportunidade de aplicá-la em seu dia a dia.  

Com o apoio e orientação dos consultores externos, a equipe interna do 

hospital pôde desenvolver, então, o padrão de organização orientado pelo 5S na CME. Foram 

definidos os locais específicos dos insumos de cada processo, das ferramentas, das peças sujas 

e das peças limpas. Insumos vencidos, utensílios avariados e itens sem uso em geral foram 

descartados. O padrão de limpeza da área foi determinado e auditado a partir de então, assim 

como o de organização.  

Esta melhoria serviu como base para o estabelecimento das outras melhorias, 

sendo de maneira mais direta para a elaboração do padrão de trabalho para cada operador e 

para o desenvolvimento do sistema de gestão visual. 

 Gestão visual 

Foram desenvolvidos alguns mecanismos de gestão visual ao longo do fluxo de 

valor da CME. Para facilitar o processo de embalagem e evitar o desperdício de material, 

todas as caixas foram identificadas com etiquetas que traziam uma cor e um código. A cor da 

etiqueta representa a cor do papel especial a ser utilizado, sendo que papéis de cores 

diferentes possuíam propriedades e finalidades diferentes; o código, por sua vez, é uma 

referência ao tamanho ótimo do papel para a embalagem. Todas as dimensões possíveis e seus 
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respectivos códigos foram organizados em uma tabela, localizada à vista do operador, o que 

facilitaria sua tarefa. 

Além disso, os itens que passam pela CME foram diferenciados em 

“Frequentes” e “Não frequentes”, sendo que os primeiros eram identificados por uma etiqueta 

vermelha. Em conjunto com um buffer antes da esterilização, foi possível otimizar a ocupação 

deste processo no dia a dia: itens não frequentes, com uso igual ou inferior a uma vez a cada 

quinze dias, ficavam estocados até serem requisitados na programação novamente. Os únicos 

itens que sempre recebiam a etiqueta vermelha, independentemente de sua frequência de uso, 

eram aqueles cujo uso era de caráter emergencial, como os kits para cirurgia cardíaca, para 

tratamento de apendicite, entre outros. Com esse sistema simples, tornou-se fácil e rápido 

identificar quais itens deveriam ser esterilizados assim que possível e quais deveriam ficar no 

buffer, aguardando sua presença na programação. Complementando esse sistema, foi 

disponibilizada uma lousa para que a coordenadora da CME pudesse destacar qualquer outra 

necessidade pontual, como informar que uma caixa seria utilizada três vezes no mesmo dia e, 

portanto, devesse ter prioridade em todos os processos. 

Por fim, foi desenvolvido também um sistema de gestão visual, na forma de 

um quadro kanban, para a visualização do estado do supermercado de kits cirúrgicos prontos 

ao final do fluxo da CME. Sendo parte do sistema puxado desenvolvidos neste projeto, tal 

quadro será descrito adiante, junto com esta melhoria. 

 Balanceamento da mão de obra 

Através de um estudo de tempos das atividades e uma avaliação sobre a carga 

de trabalho na CME, constatou-se ser possível dedicar uma pessoa a realizar todos os serviços 

de apoio da área. Essa pessoa, cujo cargo foi denominado “Circulante CME”, tornou-se 

responsável por atender ao telefone e às pessoas que chegassem à CME, além de auxiliar na 

execução do setup externo das autoclaves e da termo desinfetadora (a realização do setup 



78 

 

externo foi uma das melhorias implementadas neste projeto e será detalhada adiante). Isto 

proporcionou aos colaboradores responsáveis pelos processos uma rotina mais tranquila, sem 

interrupções desnecessárias e com nível de atenção mais adequado, com menor chance de 

cometer erros. Ao colaborador designado para o novo cargo, foi ministrado um treinamento 

sobre a importância crucial de sua figura na nova sistemática da CME, sobre suas 

responsabilidades e tarefas. 

 Padrão de trabalho para cada colaborador do setor:  

Foram elaborados procedimentos para o trabalho padrão de todos os 

colaboradores da CME, a fim de padronizar suas atividades, diminuir as chances de erros e 

homogeneizar os resultados dos processos. Todos os colaboradores receberam treinamentos 

sobre todos os padrões de trabalho, a fim de nivelar o entendimento global sobre o fluxo de 

valor do setor e além de aumentar sua multifuncionalidade. 

 Redução do tempo de troca da termo e autoclaves 

Utilizando um dos princípios básicos da metodologia SMED (Single Minute 

Exchange of Die), foi desenvolvida uma das melhorias mais importantes do projeto. Após um 

treinamento sobre os conceitos fundamentais do SMED, e com a colaboração dos 

funcionários da área, a equipe lean mapeou e analisou todas as atividades necessárias para a 

realização do setup da termo desinfetadora e das autoclaves. Como resultado, foi possível 

classificá-las em setup interno e setup externo, conforme descrito na Seção 2.1.3.5.  

Tal divisão foi incorporada no padrão de trabalho desenvolvido, e os 

operadores receberam treinamentos teóricos e práticos sobre a melhoria realizada. A partir 

desta implementação, estas máquinas só ficavam paradas entre duas esterilizações durante o 

tempo necessário para realizar as atividades relativas ao setup interno. Todas as outras 

atividades eram realizadas enquanto a máquina operava, sendo que havia sempre um kit 

pronto para ser esterilizado quando a máquina terminava um ciclo. O investimento necessário 
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para tal melhoria foi a compra de carrinhos extras usados como suporte para inserir os kits nas 

máquinas. 

 Readequação do layout para proporcionar fluxo contínuo entre 

montagem, inspeção e embalagem 

Inicialmente, os processos de Inspeção/Montagem e Embalagem eram 

realizados em bancadas separadas, por equipes diferentes. A fim de tornar o fluxo contínuo, 

diminuir o tamanho dos lotes, aumentar a agilidade e flexibilidade do sistema, aumentar a 

produtividade, dentre outros benefícios, houve uma readequação do layout da área. As 

bancadas foram posicionadas uma ao lado da outra e a equipe tornou-se uma só. Todos os 

colaboradores envolvidos passaram a realizar as mesmas atividades, passando a trabalhar em 

paralelo. Assim, cada um deles inspecionava, montava e embalava uma caixa por vez, antes 

de trabalhar com a caixa seguinte. Não houve a necessidade de treinamentos, pois os 

envolvidos nessas atividades já revezavam entre si e sabiam desempenhar todas as atividades 

da célula adequadamente. 

 Sistema puxado para kits cirúrgicos prontos 

Para a CME atender à demanda de maneira mais eficiente, desenvolveu-se um 

sistema puxado ao final do fluxo de valor. O processo de esterilização passou a fornecer peças 

a um buffer de peças limpas que, por sua vez, abastece um novo processo: “Montar kits 

CME”. Nele, dois colaboradores tornaram-se responsáveis por administrar um supermercado 

de kits cirúrgicos prontos e um quadro kanban que reflete o seu estado de abastecimento. 

Conforme o Centro Cirúrgico e o Hospital Dia consumiam os kits, os cartões eram disparados 

para o quadro, indicando a necessidade de reposição. 

É importante notar que, diferentemente da aplicação tradicional do kanban, 

neste caso os cartões não representavam o mesmo item sempre. Na verdade, a presença de um 

cartão no quadro significava que o próximo kit indicado no Mapa de Cirurgias deveria ser 
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montado. Por montar, entende-se retirá-lo do buffer de peças limpas formado pelo processo de 

esterilização e disponibilizá-lo no supermercado. 

Com este sistema puxado, a CME passou a trabalhar, em geral, com meio dia 

de antecedência com relação à programação, dando mais segurança e confiabilidade ao 

sistema. 

 

 

3.3.5 Controlar o processo (HX) 

 

 

Após a implantação das melhorias, através do evento kaizen, a equipe lean 

dedicou seus esforços à manutenção das mesmas. Nesta seção, serão apresentadas as 

atividades desenvolvidas e as ferramentas utilizadas nesta etapa. 

 

 

3.3.5.1 Indicadores de projeto 

 

 

Para acompanhar o projeto, os principais indicadores definidos foram o índice 

de atrasos em cirurgias por falta de materiais da CME e índice de infecções em cirurgias 

limpas. Por cirurgias limpas, entendem-se as cirurgias nas quais o paciente inicia o 

procedimento livre de infecções. Dessa maneira, esse índice mede o percentual de pacientes 

que adquirem uma infecção dentro do hospital. 

Os resultados alcançados nestes indicadores são apresentados na seção 4.2 e 

4.3, respectivamente. 
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3.3.5.2 Ferramentas para a sustentabilidade do projeto 

 

 

A fim de garantir sustentabilidade das melhorias implantadas, foram utilizados 

checklists de sustentabilidade. Neste caso prático, eram avaliados itens relacionados ao padrão 

de trabalho na inspeção e montagem, ao programa 5S estabelecido, às melhorias nos tempos 

de setup (SMED) e ao sistema puxado de kits cirúrgicos limpos. As auditorias eram realizadas 

semanalmente nos três turnos de trabalho (manhã, tarde e noite), e o índice de 

sustentabilidade era calculado da seguinte forma: calculava-se a razão entre o número de itens 

em que a área atendia ao padrão estabelecido durante a implantação das melhorias e o número 

total de itens de itens avaliados, no momento da auditoria. 

A Figura 17 traz uma compilação das pontuações obtidas nos checklists 

executados na CME. 
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Figura 17 Compilação dos checklists de sustentabilidade na CME 
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Este gráfico torna clara a evolução da CME na sustentabilidade das melhorias 

implantadas. Partindo de um patamar de 40 a 50% logo após o evento kaizen, alcançaram-se 

valores acima de 70% após pouco mais de um mês de implantadas as melhorias, 

aproximando-se da meta proposta. 

Durante esta etapa, quando se tornou possível avaliar melhor as melhorias 

implantadas, identificou-se possibilidades de ajustes às mesmas. Estes foram realizados ao 

longo do tempo, aumentando a aderência do modelo desenvolvido à situação real. 

Por fim, após três meses de sustentabilidade, o projeto foi formalmente 

finalizado. É importante destacar que as melhorias implantadas se perpetuaram no sistema e 

hoje são parte integrante do mesmo, sem a necessidade de auditorias específicas para as 

mesmas. 



 

 

4 RESULTADOS NO CASO PRÁTICO 

 

 

Neste capítulo são apresentados os principais resultados relacionados ao 

projeto de melhoria lean no Hospital X. 

 

 

4.1 AUMENTO DE CAPACIDADE NAS AUTOCLAVES E REDUÇÃO DE CUSTOS 

COM MÁQUINAS DE CICLO CURTO NA ESTERILIZAÇÃO 

 

 

Através da aplicação da metodologia SMED, foi possível reduzir em 88% o 

tempo de troca entre ciclos das autoclaves, de 34 para 4 minutos. Tais valores foram obtidos 

através de comparação do tempo gasto, em média, pelos operadores destas máquinas, antes e 

depois do evento kaizen. 

Ainda nas autoclaves, graças à padronização do tempo de resfriamento em 30 

minutos, houve uma redução de 25% de seu tempo de ciclo, de 2h para 1h30min. Associadas, 

essas duas melhorias proporcionaram um aumento de 64% da capacidade de esterilização das 

autoclaves. Esse aumento foi estimado através do número de ciclos, agora mais curtos, que 

poderiam ser executados no tempo disponível, considerando o tempo liberado pela redução do 

setup. Esse aumento de capacidade não foi convertido em produtividade imediatamente pelo 

fato de não se tratar do gargalo no fluxo de valor. No entanto, gerou uma redução direta nos 

custos associados ao uso das máquinas de ciclo curto na esterilização, uma vez que estas 

passaram a ser utilizadas apenas quando necessário, e não devido à indisponibilidade das 
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autoclaves. Segundo as estimativas realizadas, essa redução de custos deve ser de 78%, ou 

R$150.000,00, nos custos anuais com máquinas de ciclo curto. 

Além disso, possibilitou-se a operacionalização de uma melhoria idealizada em 

um momento anterior ao projeto. Um dos motivos dos altos custos das CME era o gasto 

excessivo com roupas descartáveis para os médicos e demais envolvidos nas cirurgias. Para 

eliminar tal problema, o hospital estudou a possibilidade de substituí-las por roupas laváveis, 

que não seriam descartadas com tanta frequência. Um entrave, no entanto, era a necessidade 

de esterilização das roupas após o uso, o que deveria ser feito, preferencialmente, nas 

autoclaves, para evitar a terceirização do serviço. Neste ponto, o aumento da capacidade 

proporcionado pelas melhorias já citadas foi importante novamente, uma vez que permitiu que 

as roupas fossem encaixadas na programação da esterilização sem comprometer a execução 

das outras ordens. É importante notar que a mudança das roupas não foi analisada neste 

projeto, mas foi viabilizada através de uma das melhorias desenvolvidas nele. 

 

 

4.2 REDUÇÃO DE CIRURGIAS ATRASADAS POR FALTA DE MATERIAIS DA CME 

 

 

Com a implantação do sistema puxado de kits cirúrgicos prontos, houve uma 

grande melhoria no índice de cirurgias atrasadas por falta de materiais da CME. Desde o 

início do projeto, foram apontados os atrasos em cirurgias e os motivos destes atrasos. 

Comparando os resultados dos meses anteriores ao evento kaizen com os resultados 

posteriores ao mesmo, observou-se uma redução de até 94% neste indicador. 
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4.3 REDUÇÃO NO ÍNDICE DE INFECÇÕES EM CIRURGIAS LIMPAS 

 

 

Um indicador extremamente importante para hospitais é o índice de infecções 

em cirurgias limpas, descrito na Seção 3.3.5.1. Para identificar a ocorrência de infecções em 

cirurgias, o hospital dedicava uma médica apenas ao diagnóstico e à aplicação de 

questionários aos pacientes que haviam passado por tais procedimentos. Através destas 

ferramentas, ela determinava se o paciente havia sido infectado ou não, e apontava tal 

informação em uma planilha. Ao final de cada mês, o indicador era compilado. 

Evidentemente, a CME tem um papel importante na manutenção deste índice 

em níveis adequados, já que é o setor responsável por prover kits cirúrgicos livres de qualquer 

contaminação ao hospital. Neste sentido, as melhorias realizadas trouxeram resultados 

expressivos, como pode ser visto na Figura 18.  

 

 

Figura 18 Índice de infecções em cirurgias limpas no HX ao longo de 2012 

 

Inicialmente, o índice oscilava entre 1 e 1,5%, o que é considerado alto. A meta 

estipulada para 2012 era de alcançar o nível de 0,9%. Após a execução do evento kaizen 
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(junho), no entanto, o índice baixou para menos de 0,5%, chegando a 0,21% em agosto. Esta 

conquista foi bastante comemorada e amplamente divulgada no hospital, dando credibilidade 

ao projeto e às melhorias implantadas. Dentre os motivos para tal resultado, o mais evidente é 

o nível de atenção maior que os colaboradores puderam sustentar nas etapas de lavagem e 

inspeção das caixas, graças ao balanceamento da carga de trabalho. Com um indivíduo 

dedicado aos serviços de apoio que antes interrompiam a rotina dos outros colaboradores, 

estes passaram a se dedicar integralmente às suas atividades, aumentando a qualidade dos 

processos. 

 

 



 

 

5 CONCLUSÃO 

 

 

A Central de Materiais Esterilizados estudada no caso prático mostrou-se 

passível de melhorias através da aplicação dos conceitos do pensamento enxuto. Obtiveram-se 

resultados positivos em termos financeiros (redução de custos), de qualidade (redução do 

índice de infecções em cirurgias limpas) e com relação à confiabilidade do sistema (redução 

de atrasos de cirurgias por falta de materiais da CME). A fim de entender melhor o motivo 

deste sucesso, propõe-se uma reflexão. 

A CME possui um fluxo de valor similar aos encontrados em ambientes fabris. 

Possui etapas de processamento bem definidas, presença de máquinas e os produtos são 

objetos inanimados. É importante destacar este aspecto, pois um dos desafios citados em 

implantações lean em ambientes hospitalares é o fato de os “produtos”, muitas vezes, serem 

pessoas, e não carros ou outras peças mecânicas (YOUNG e MCCLEAN, 2009). Talvez pela 

ausência desta dificuldade, os números obtidos no caso do HX tenham chegado aos patamares 

observados. 

Esta “facilidade”, no entanto, não deve diminuir a animação com os resultados 

neste setor. Na verdade, tal característica faz da CME um ótimo ponto de partida para 

iniciativas lean em hospitais que ainda não estão engajados em processos de melhorias. Os 

resultados expressivos que podem ser alcançados com investimentos baixíssimos constituem 

uma ótima maneira de dar força e credibilidade ao projeto, aumentando as chances de que este 

seja expandido para outras áreas. De fato, este fenômeno foi observado no HX, 

principalmente com relação à redução observada no índice de infecções em cirurgias limpas, 

amplamente comemorada e divulgada no hospital. 
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Assim, considera-se a CME como um ambiente propício a implantações 

baseadas no pensamento enxuto. Mais do que isso, sugere-se que esta área seja considerada 

durante a definição de escopo de projetos de melhorias em hospitais. Na experiência descrita 

neste trabalho, ela se mostrou bastante adequada para marcar o início de uma jornada lean em 

um hospital. 

Através deste caso individual, não é possível afirmar que o pensamento enxuto 

é adequado para a geração de melhorias em um hospital como um todo. No entanto, este 

trabalho se soma a vários outros (AHERNE e WHELTON, 2010; PINTO, 2010; 

DICKINSON et al, 2009; BERTANI, 2012; HOLDEN, 2011; ISAAC-RENTON, 2012) que, 

juntos, indicam nesta direção  

Por fim, considera-se que a pesquisa foi bem sucedida, já que os objetivos 

foram alcançados. Para trabalhos futuros, sugere-se a aplicação do pensamento enxuto a 

outras áreas de apoio dos hospitais, como a farmácia, por exemplo. 
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