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Você sabia?
O Lean e o Six Sigma, apesar de serem comumente 

associados, são duas metodologias distintas.

Lean Six Sigma

Origem: Toyota

Foco: Agregação de valor ao paciente

Ação: Mapeamento de processos e
           Combate aos Desperdícios

Ferramentas: 
          5 Sensos
          Mapa do fluxo de valor
          Diagrama de espaguete
          VOC e VOB
          Kanban / Heijunka
          Poka-Yoke
          Andon
          SMED
          Gemba Walks

Origem: Motorola

Foco: Redução de erros/defeitos

Ação: Análise Estatística e
           Melhoria Contínua

Ferramentas: 
          PDCA / DMAIC / Kaizen
          5 porquês
          Diagrama de Ishikawa
          Relatório A3
          Controle Estatístico de Processos
          Gestão de Indicadores
          Ferramentas da Qualidade
          Análise de Pareto
          Teste de hipótese

Lean + Six Sigma
A junção destas duas metodologias traz ganhos significativos na solução 

de problemas e melhoria de processos, para que estes aconteçam em 
conjunto, de forma mais rápida e eficiente

SAIBA MAIS!
Assista esse vídeo e entenda o impacto do Lean
https://www.youtube.com/watch?v=U86bTrsdShg

SAIBA MAIS!
Assista esse vídeo e entenda o impacto do Six Sigma
https://www.youtube.com/watch?v=TMvbjPkurPo&t=814s

https://www.youtube.com/watch?v=U86bTrsdShg
https://www.youtube.com/watch?v=TMvbjPkurPo&t=814s
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Um pouco de História

1800
Acontece na Springfield Armory of 
Massachusetts o primeiro uso de 
peças intercambiáveis, padronização 
da produção entre vários modelos de 
parafusos e engrenagens

Henri Ford implementa o 
conceito da “Moderna linha 
de produção” com a 
padronização de tarefas para 
ganhos de escala 

1910

1925
Walter A. Shewhart cria o 
conceito do controle 
estatístico de processo (CEP)

Com o fim da 2ª guerra 
mundial Edwards Deming e 
Joseph M. Juran desenvolvem 
o conceito do Total Quality 
Management (TQM) no Japão

1945

1955
Desenvolvido por Taiichi 
Ohno, surge o sistema 
Toyota de produção e seus 
14 princípios

Bill Smith, engenheiro da 
Motorola, define o conceito 
de defeitos por 
oportunidades (DPMO) e 
surge então o Six Sigma

1986

1990
É lançado o livro “A máquina 
que mudou o mundo” e se 
populariza o termo Lean 
Manufactoring

Surge o conceito de Lean 
Thinking, elevando o Lean a 
um modelo de gestão 

1996

2002
Surge o Lean Healthcare, 
com as primeiras 
implementações no 
contexto da saúde

Eric Ries implementa o 
modelo Lean no mundo ágil 
das startups

2011

2017
O ministério da saúde lança o 
projeto lean nas emergências

+ de 200
anos de 
história



Black Belt (BB)
Lidera projetos de alta 
complexidade, além de 
orientar e treinar times de 
melhoria (WB, YB e GB). 

Master Black Belt (MBB)
Traça as estratégias dos 
projetos, além de treinar e 
orientar BB e GB, funciona 
como um consultor 
(sensei). 

Champion (Patrocinador)
Ajuda a equipe a conseguir os 
recursos necessários e ajuda 
na superação das dificuldades 
organizacionais.
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Os níveis do Lean Six Sigma
Dentro da metodologia Lean Six Sigma existem graduações que 
funcionam como no Karatê: cada vez que você sobe de nível a cor 
da sua faixa (belt) muda.

White Belt
Yellow Belt
Green Belt
Black Belt

Master Black Belt
Champion

White Belt (WB)
Entende os conceitos básicos 
de melhoria e auxiliar a equipe 
na execução dos projetos. 

Yellow Belt (YB)
Entende os conceitos básicos de 
melhoria e pode liderar projetos 
curtos e de baixa complexidade. 

Green Belt (GB)
Lidera projetos de média 
complexidade, geralmente 
com orientação de um 
Black Belt.
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O que é valor agregado?

Foco no Cliente

Diferencial Competitivo

Não é preço

Percepção de Qualidade

É focar nos clientes, sejam eles 
internos ou externos, em suas 
necessidades e se diferenciar no 
mercado perante a proposta de 
valor dos concorrentes.

A proposta de valor deve 
necessariamente gerar um ganho 
para o cliente ou resolver uma dor 
dele. De nada adianta você achar 
o seu serviço bom, a última 
palavra sempre é do cliente.

Eu amei esse 
brinquedo!

Demais!

Quantas vezes desenhamos nossos 
produtos/serviços e processos para 
atender a nós mesmos enquanto o 
usuário não vê valor no que estamos 
fazendo?

Mas como saberei o que o cliente 
valoriza? Perguntando!

EMPRESA CLIENTE

SAIBA MAIS!
Uma ferramenta bacana para quem quiser aprofundar no 
assunto de geração de valor é o “CANVAS DA PROPOSTA DE 
VALOR”, vale a pena conferir. 



Estratégia 
Sustentável no 

longo prazo
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É aí que entram as nossas primeiras ferramentas do LEAN: 
“Voice of Customer” (VOC) e “Voice of Business” (VOB).

VOB: Voz do Negócio
(voice of business)

Porque a empresa faz o 
que ela faz?

O que ela faz?

Como ela faz?

VOC: Voz do Cliente
(voice of customer)

O que eles falam do 
serviço/produto?

Porque eles falam isso?

O que eles querem?

A voz do cliente são as necessidades, desejos, 
expectativas e preferências dos clientes da empresa, 
como: tempo de espera reduzido, atendimento 24 
horas, nível de qualidade, entre outros...

Os dados de VOC podem ser obtidos de forma reativa 
(ouvidoria, avaliações de satisfação, feedbacks, 
reclamações) e/ou proativa (pesquisas, entrevistas, 
focus group).

Os resultados destas pesquisas muitas vezes são 
surpreendentes, trazendo um novo olhar da gestão 
para com o negócio.

Nós tendemos a falar 
muito de como 
queremos o negócio, 
mas escutamos pouco 
quem mais importa: o 
paciente. Este é um erro 
primário, mas cometido 
pela maioria das 
instituições de saúde.

A voz do negócio são as necessidades, desejos, 
expectativas e preferências das pessoas que dirigem a 
empresa (acionistas, executivos ou gestores), como: 
receita, crescimento, market share, entre outros...

Os dados de VOB são obtidos a partir de um 
planejamento estratégico, alinhando as expectativas 
entre cultura e resultados através da identidade 
organizacional e do Balanced Scorecard (BSC).

Vale citar que, como já dizia Peter Drucker: “A cultura 
come a estratégia no café da manhã”. Mais vale uma 
cultura alinhada do que resultados excepcionais.

Além do alinhamento 
cultural, o BSC desdobra 

a estratégia em quatro 
pontos essenciais: 

Econômico, 
Mercadológico, 

Processual, e em 
Inovativo/Aprendizado. 

O que o cliente quer O que a empresa quer
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Preço x Percepção de Valor
Valor é diferente de preço. Preço é quanto 
você cobra, valor é o que o cliente percebe de 
ganho com seu produto/serviço. E vale 
lembrar que se seu cliente não percebe o 
valor, não adianta você entregar, valor só 
agrega quando é percebido. 

-100 a 0 = Péssimo

0 a 50 = Ruim

50 a 75 = Bom

75 acima = Muito Bom

“em uma escala de 0 a 10, o quanto você 
indicaria o hospital X para seus amigos ou 
familiares?” – esta é a pergunta que deve 
ser feita, podendo o indicador variar de 
resultado entre -100 a +100, sendo:

Uma métrica para a satisfação do cliente sobre sua entrega é o NPS (Net Promoter Score). 
Este indicador é amplamente utilizado no mundo todo, servindo como fonte de 
benchmark.

Se você gera expectativas no cliente e não há 
uma entrega a altura do que ele espera, é aí 
que surge a insatisfação. Evite a todo custo 
um marketing de fora pra dentro (passar 
maquiagem na empresa), que o poder da sua 
marca surja de dentro pra fora (comunicando 
o que de fato temos como diferencial), pois 
um cliente insatisfeito é muito mais caro do 
que o investimento em melhoria interna da 
empresa.

DETRATORES PASSIVOS PROMOTORES

% DE CLIENTES PROMOTORES - % CLIENTES DETRATORES

NET PROMOTER SCORE

NPS
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Mapeando a agregação de valor

A primeira ferramenta LEAN para mapear a cadeia de agregação de valor é o SIPOC, um acrônimo em 
inglês para os termos Fornecedor (Suplier), Insumo (Input), Processo (Process), Produto (Outcome) e 
Cliente (Customer). 

Esta ferramenta é extremamente útil para gerar comunicação entre empresas, ou setores dentro de 
uma empresa, identificando o que cada um fornece/entrega para seus clientes/fornecedores internos 
ou externos e quais a expectativa de cada um, bem como a identificação de produtos que entregamos 
sem nenhum fim na etapa seguinte (como por exemplo um relatório que a assistência gasta muito 
tempo produzindo e que para o faturamento não agrega valor na hora de faturar, ou para o paciente 
não agrega valor no desfecho clínico).

É impressionante como as pessoas se envolvem tanto em seu trabalho que esquecem de antes 
entender seus fornecedores e clientes e suas necessidades.

Admissão do 
paciente

Cuidados 
Intensivos

Estabilização

Estruturação 
do Cuidado

Alta/ Óbito/ 
Transferência

Unidades de Internação
Pronto Socorro
Hemodinâmica 
Centro Cirúrgico 
Central de Regulação de 
Vagas
Hemodiálise
Central de Internação
Manutenção/Eng. Clínica
Suprimentos
Hotelaria
Assistência Nutricional 
Dietética
Central de Material 
Esterilizado
Banco de Sangue
Farmácia Clínica
Tecnologia da Informação
Gestão de Pessoas
NIRAS
Diagnóstico por Imagem
Laboratório
Qualidade
Tefefonia

Pacientes Instáveis
Gerenciamento e vagas
Gestão e Manutenção da estrutura
Física e equipamentos
Mat/Med, OPME
Materiais de escritório
Roupas Limpas
Higienização do ambiente
Leito limpo
Dieta para pacientes e colaboradores
Assistência Nutricional
Material Limpo e Esterilizado
Hemocomponentes/Hemoderivados
Assistência Farmacêutica
Hardware e Software
Recrutamento e Seleção
Desenvolvimento Humano
Acompanhamento Profissional
Vigilância Epidemiológica
Auditorias clínicas
Exames e Laudos
Normas, Procedimentos e Diretrizes
Auditorias clínicas
Comunicação

Paciente 
Estabilizado
Óbito
Sobras de 
medicamentos
Roupas sujas
Registro no 
prontuário
Materiais sujos
Lixo infectante

Centro cirúrgico
Unidade de 
Internação
Outros hospitais 
(transferência)
Hemodinâmica
Home Care
Morgue
Farmácia Central
Lavanderia
Faturamento
Central de Material 
Esterilizado
Gestão de resíduos
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Mapa do Fluxo de Valor (MFV)
Também conhecido pelo nome em inglês “Value Stream Map” (VSM), o MFV tem a finalidade de 
aprofundar a análise do processo e identificar desperdícios. Enquanto o SIPOC é focado em identificar a 
agregação de valor entre diferentes processos, o VSM é responsável pela melhoria do processo em si.

Esse é um exemplo de MFV:

Antes de detalharmos a construção de um MFV, precisamos alinhar o entendimento de alguns termos 
que serão muito usados:

 Leadtime (LT): é o tempo que um paciente demora para passar por todo o processo
 Tempo de Ciclo (TC): é o tempo que uma etapa do processo demora para finalizar um atendimento
 Setup: Tempo gasto entre os atendimentos (como limpeza do leito)
 Takt-Time: Em quanto tempo o processo deve liberar um paciente para atender à demanda
 Tempo de Agregação de Valor (TAV): soma dos tempos que agregam valor ao paciente 
 Tempo de Não-Agregação de Valor (TNAV): soma dos tempos que não agregam valor ao paciente 
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Construção do MFV
1. Mapeie o processo e o fluxo de informação

2. Identifique quais atividades agregam valor ao paciente, quais não agregam e quais 
não agregam mas são necessárias (por questões de regulação, por exemplo).
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Construção do MFV
3. Faça a crono-análise do processo (lembre de medir em dias e horários variados 

para dar mais confiabilidade à sua análise)

4. Some os tempo total do processo (LEADTIME) e o TAV e TNAV e descubra a taxa 
de agregação de valor do seu processo.

Retirar senha Fazer ficha Consulta

Na parte de cima você colocará os 
tempos de espera entre etapas

Na parte de baixo você colocará os 
tempos de processo

Retirar senha Fazer ficha Consulta

LT = 106 min
TAV = 22 min
TNAV = 84 min

TX AV = 22/106 = 20%

AVNAVNAVNAV NAV
(Necessário)

O paciente não valoriza mas 
é necessário para podermos 

fazer o faturamento

Conclusão: Apenas 20% 
do processo agrega valor 
ao paciente ou é 
necessário. Há muito 
espaço para melhoria.
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Construção do MFV
5. Identifique os estoques gerados (estoques podem ser de material, documentos 

ou pessoas – neste caso serão pacientes aguardando).

Retirar senha Fazer ficha Consulta

LT = 106 min
TAV = 22 min
TNAV = 84 min

TX AV = 22/106 = 20%

E E
9 16

A etapa que acumula mais 
estoque é chamada de gargalo 
e deve ser o foco de melhoria
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Os 8 Desperdícios
Não são somente os estoques que geram desperdícios em um 
processo, tudo que não agrega valor é desperdício. Como o próprio 
nome já sugere, queremos processos LEAN (enxutos). 

       Existem 8 tipos de desperdícios que devem 
       ser mapeados no MFV e combatidos:

Movimento

Espera

Transporte

Conhecimento

Superprocessamento

Superprodução

Estoque

Defeitos

SAIBA MAIS!
Assista o vídeo a seguir para conhecer os 8 desperdícios na 
saúde:  https://www.youtube.com/watch?v=7mA1L_a_FX4
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        Superprocessamento1
O QUE É?

Excesso de atividades 
redundantes ou 
desnecessárias que não 
agregam valor para o 
paciente.

EXEMPLO

• Pacientes submetidos a 
procedimentos sem 
necessidades;

• Mesmos dados sendo 
copiados a mão em 
formulários diferentes;

• Pessoas respondendo à 
mesma pergunta várias 
vezes;

COMO EVITAR

Mapeamento do Fluxo de 
Valor e eliminação de 
etapas que não agregam 
valor.
Choosing Wisely.

SAIBA MAIS!
Entre e conheça mais sobre o choosing wisely:  
https://www.choosingwisely.org/

        Superprodução2
O QUE É?

É a produção/atendimento 
em excesso ao que a etapa 
seguinte tem capacidade 
de absorver.

EXEMPLO

• Superlotação de leitos;
• Dispensação de 

medicamentos para grandes 
faixas de horário na 
farmácia;

• Preparação de materiais na 
CME acima da necessidade 
que resultam em 
necessidade de 
reesterilização;

• Cópias extras de 
prontuários, relatórios etc;

COMO EVITAR

SMED ou TRF para setups 
rápidos.
Alinhamento de 
capacidade/demanda.
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        Estoque3
O QUE É?

É o armazenamento 
excessivo de insumos, 
mat/med, etc., que geram 
custos desnecessários.
É também o acúmulo de 
pacientes em 
determinadas etapas do 
processo de atendimento.

EXEMPLO

• Estoque na farmácia, postos 
de enfermagem, 
almoxarifado;

• Acúmulo de pacientes no PS, 
exames, ou em atividades 
burocráticas;

COMO EVITAR

Ferramentas de gestão 
de fluxo como KANBAN.

Alinhamento de 
capacidade/demanda.

        Defeitos4
O QUE É?

É qualquer atividade que 
resulte em retrabalho, 
perdas de materiais ou 
eventos adversos em 
pacientes.

EXEMPLO

• Alta com retorno em menos 
de 24h com mesmo CID no 
Pronto-socorro;

• Kit de medicação 
dispensado errado na 
farmácia;

• Prescrição errada;
• Reentubação em menos de 

48h na UTI;

COMO EVITAR

Poka-Yoke, CEP (controle 
estatístico de processos) 
e Kaizen.
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        Movimento5
O QUE É?

Movimentação 
demasiada e 
desnecessária de 
colaboradores ou 
equipamentos.

EXEMPLO

• Farmácia com itens de alto 
giro guardados em locais 
distantes;

• Postos de enfermagem 
longe dos leitos;

• Buscar material que ficou 
faltando;

• Transportar equipamentos 
entre salas;

COMO EVITAR

5S e Diagrama de 
Espaguete.

        Espera6
O QUE É?

Etapas do processo que 
ficam paradas 
aguardando materiais, 
medicamentos, pacientes.

EXEMPLO

• Pessoas aguardando por 
resultados de exames, por 
uma consulta, por um leito, 
pela liberação de 
documentos, pelo 
fechamento da conta, pela 
autorização do convênio, 
pelo médico, pela tesoura, 
pelo sistema, pela limpeza;

COMO EVITAR

ANDON. 

Análise de 
capacidade/demanda.
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        Transporte7
O QUE É?

Transporte dispensável 
de materiais, pacientes, e 
informações no processo.

EXEMPLO

• Levar e trazer 
medicamentos, exames, 
equipamentos;

• Vai e vem com pacientes;

COMO EVITAR

5S e Diagrama de 
Espaguete.
Kanban.

        Conhecimento8
O QUE É?

Desperdício do potencial 
criativo humano.

EXEMPLO

• Não ouvir as pessoas 
envolvidas com o trabalho 
sobre suas percepções, não 
envolvê-las na identificação 
e resolução dos problemas 
com os quais elas lidam 
diariamente, limitar acesso 
ao conhecimento de 
informações gerenciais.

COMO EVITAR

Kaizen, Brainstorming.



Ebook - Lean Six Sigma Healthcare – Dorsal Gestão em Saúde 19

Caixa de Ferramentas LEAN
Para combater os 8 desperdícios, podemos contar com várias 
ferramentas (além do SIPOC, MFV, VOC e VOB que já citamos 
anteriormente), como citamos nas páginas anteriores. Vamos 
listar algumas delas e como elas funcionam:

Single
Minute
Exchange of
Die

Serve para otimizar o setup (preparo) de salas e equipamentos.
Ex.: tempo de limpeza de leitos ou salas cirúrgicas até que esteja apto a receber o próximo paciente.

Como este tempo de setup não agrega valor ao paciente, devemos reduzi-lo ao máximo. Para isso devemos 
identificar as tarefas de setup internas e externos.
As etapas externas são as que podem ser realizadas em paralelo com a operação, como por exemplo a 
separação do mat/med que será utilizado no próximo paciente.
 As etapas internas são as que necessitam ser feitas com o processo parado, como por exemplo a limpeza da 
sala cirúrgica que não pode ser feita se o paciente ainda estiver na sala.

O objetivo é transformar o máximo de atividades internas em externas, simplificando o setup, e 
padronizando as atividades que não puderem ser transformadas em externas, otimizando o processo.

        SMED

SAIBA MAIS!
Veja a evolução dos pit-stops na fórmula 1 com o uso da 
ferramenta do SMED. Repare nos detalhes das tarefas.
https://www.youtube.com/watch?v=UlIGI3laGAo
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Caixa de Ferramentas LEAN

        KANBAN

Significa “CARTÃO”
(físico ou virtual)

No Kanban, a ideia é montar mapas visuais que possam auxiliar a visualização de todo o 
processo, isto permite mais assertividade na hora de colocar as tarefas em prática.

No caso da saúde, o Kanban se tornou um excelente sistema para gerir e controlar a entrada 
e saída de pacientes, fazer gestão de leitos e também gestão de estoque de medicamentos.

Um uso muito comum do KANBAN é para melhorar a gestão de leitos, tornando-a mais 
visual. Há caixinhas (síficas ou no sistema) onde são sinalizados com cartões os leitos que 
estão em uso, disponíveis ou em processo de SETUP (limpeza), facilitando para todos os 
envolvidos tomarem decisões.
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        POKA-YOKE

POKA
erro

YOKERU
evitar+

Erros humanos podem e vão acontecer, mas podem ser evitados.

Para isso devemos pensar em processos e ferramentas à prova 
de falhas (Fool-proof) que ajudem a prevenir erros, defeitos e 
eventos adversos antes que eles aconteçam, mesmo que haja 
erro humano.

Podemos ver um sistema poka-yoke 
em acoplamentos de tubulações de 
vácuo e oxigênio, por exemplo, que 
foram projetados em formatos de 
encaixe distintos para que mesmo 
que a pessoa erre o local, o plug não 
encaixe e evite assim acidentes.

Caixa de Ferramentas LEAN
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        ANDON

Lâmpada
(física ou virtual)

É uma ferramenta cuja função é fazer a 
sinalização de ocorrências e anormalidades 
em um processo. Basta que um operador, ou o 
próprio sistema identifique um problema que 
o “alarme” é acionado e as pessoas 
responsáveis são acionadas para resolver o 
problema de forma imediata.

Veja ao lado um exemplo de 
ANDON criado dentro da 
plataforma do sistema MV para 
sinalizar à coordenação quando um 
paciente no pronto-socorro ficasse 
mais de 30 minutos esperando na 
fila ou mais de 4 horas dentro do 
PS aguardando definição clínica.
A cada anomalia a coordenação era 
acionada para que o problema 
fosse resolvido de imediato.

Caixa de Ferramentas LEAN
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        Brainstorming

PARTICIPANTES:
• Pessoas com muita experiência no processo 

que trabalham diretamente no setor ou área;
• Convidados de outras áreas que interajam 

com o processo ou que já trabalharam no 
setor anteriormente e possuem experiência 
(conhecimento) no processo;

• Especialista no assunto, caso exista;
• Clientes e Fornecedores.

Evite um número muito grande de pessoas de 
uma só vez. Divida os participantes em turmas, 
caso necessário.

Traduzido como “chuva de 
ideias,  o brainstorm é uma 
ferramenta utilizada para 
levantar o conhecimento de 
todos sobre determinado 
assunto ou problema, 
principalmente aquelas 
pessoas da operação que 
vivenciam a prática 
rotineiramente. Consiste em 
uma reunião para que todos 
possam expressar sua 
opinião e vivência sobre o 
tema. O mais importante é 
aceitar qualquer ideia, 
mesmo que pareça estranha 
à primeira vista, pois uma 
ideia não tão boa pode gerar 
outras. Criticar ou julgar as 
ideias no brainstorming 
pode inibir as pessoas de 
darem as ideias, portanto:  
SEM JULGAMENTOS!

Caixa de Ferramentas LEAN
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        Diagrama de Espaguete

O diagrama de espaguete é utilizado 
para mapear as movimentações em 
um processo. Movimentação esta que 
pode ser o do paciente, o do time de 
colaboradores, ou de documentos, 
sempre utilizando uma vista superior 
da planta baixa para facilitar o 
entendimento.

O exemplo ao lado mostra um fluxo de 
um paciente em um pronto-socorro, 
indicados pelas setas e os números 
indicam as etapas do processo 
(descritos em um fluxograma, MFV ou 
SIPOC).

Perceba que há muitas linhas se 
cruzando (fluxos cruzados), o que 
indica um possível problema. Em uma 
situação ideal devemos ter os fluxos 
lineares, ou seja, sem cruzamento 
entre as setas. Assim garantimos 
melhor fluidez do processo.

Caixa de Ferramentas LEAN
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      Diagrama de Espaguete

Esta ferramenta feita para mensurar o movimento da 
equipe também ajuda a identificar o design físico da planta e 
como podemos otimizar o trabalho de todos, haja vista que 
quando uma pessoa está se movimentando para buscar ou 
levar algo, ela não está agregando valor ao paciente (que é 
nosso objetivo primário com o LEAN).

Veja ao lado um último exemplo de Espaguete feito à mão 
com linhas e post-its. Bem prático para fazer no GEMBA 
com a equipe.

Caixa de Ferramentas LEAN

Veja este segundo exemplo. Aqui temos o fluxo 
de uma paciente grávida em um pronto-socorro 
ginecológico-obstétrico. Perceba que além de 
problemas de controle de acesso (ela entra e sai 
da unidade diversas vezes), ela anda bastante, o 
que não é recomendado para nenhum paciente, 
quanto mais para uma gestante.
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        Gemba Walk

Lugar Verdadeiro
(vá e veja você mesmo)

Trata-se de uma avaliação crítica do 
passo a passo do processo tomando 
como retrato fiel o que se passa em 
campo, analisando corretiva ou 
preventivamente os problemas e 
possíveis fontes de desperdícios e 
eventos adversos.

Todas as análises e ferramentas são bem-vindas e ajudam muito na solução de problemas e 
otimização de processos, mas nunca se esqueça de “ir ao gemba”. É lá onde as coisas acontecem. 
Onde o paciente fica insatisfeito ou feliz, onde a equipe sofre com os problemas da operação e 
onde são criadas as soluções mais simples e criativas para problemas complexos.

Nenhum gestor LEAN faz um projeto somente em sua sala, temos que avaliar in loco, no gemba, 
com as pessoas que fazem o processo acontecer. Lembre-se de evitar sempre o 8º desperdício.

Nós da Dorsal gostamos de reunir a equipe rotineiramente e andar por todo os processos de 
nossos clientes, avaliando no gemba e vendo na prática. Acreditamos que todo gestor deveria 
fazer o mesmo de forma rotineira.

Caixa de Ferramentas LEAN
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        Waste Walk

E porque não aproveitar a caminhada no gemba para procurar pelos 8 desperdícios? 
Para isto criamos esta ferramenta onde é feito um relatório de FCA 
(Fato/Causa/Ação) durante o gemba walk para já identificar e eliminar os 
desperdícios.
Após identificado o desperdício por um membro da equipe que está participando do 
gemba walk (semanalmente por exemplo), deve-se relator o fato (qual o desperdício 
foi encontrado e onde), a causa (utilizamos a ferramenta dos 5 porquês para analisar 
a causa raiz, e a ação (um mini 5w2h para acompanharmos na semana seguinte se o 
responsável realmente solucionou o problema).

Caixa de Ferramentas LEAN
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Muito Além do Desperdício
Agora que você já sabe identificar e tratar os 8 desperdícios, finalizamos o LEAN?
Calma, ainda não! Existem outros problemas além do desperdício.
Os processos podem estar em 3 condições: 

• MUDA (Desperdício) – consome recursos 
sem gerar valor ao paciente;

• MURA (Insconstância) – Falta de 
regularidade em uma operação;

• MURI (Sobrecarga) – emprego de mais 
esforço, por um período maior de tempo 
de o que pessoas e equipamentos podem 
suportar.

Destes 3 o pior e mais difícil de ser resolvido é a 
inconstância, por se tratar de processos em que 
hora geram desperdícios, hora estão sob 
sobrecarga.
O que fazer?

Para essas inconstâncias e variações no 
sistema é que existe o Six Sigma para 
complementar o LEAN (falaremos mais sobre 
ele no nível Yellow Belt do LEAN 6SIGMA).



Ebook - Lean Six Sigma Healthcare – Dorsal Gestão em Saúde 29

Análise de Capacidade/Demanda
Apesar de não nos aprofundarmos no tema do 6 SIGMA (análise estatística do 
processo) e nos atermos mais ao LEAN (análise e melhoria de fluxos de processos) 
neste nível de White Belt, há uma ferramenta do LEAN que nos dá uma visão 
mais holística do processo para podermos combater não somente o desperdício, 
mas também a inconstância e a sobrecarga, servindo como indicador base para 
saber quando precisaremos melhorar os processos (eliminar desperdícios), 
quando precisaremos focar no nivelamento e padronização (para eliminar 
inconstâncias) e quando precisaremos investir em novos recursos – mão de obra, 
estrutura ou equipamentos (para eliminar sobrecargas), sem gerar custos 
desnecessários.

Esta ferramenta também serve para direcionar a necessidade de projetos de 
LEAN 6SIGMA, conhecidos como KAIZEN (falaremos mais logo adiante, ainda 
neste EBOOK).

Conheçam o OEE:

Overall
Equipment
Effectiveness

Criado por Seiichi Nakajima, na década 
de 60, no Japão, como uma ferramenta 
universal para medir o desempenho de 
equipamentos. Inicialmente criado para a 
área de manutenção, porém seu uso se 
estendeu à várias outras áreas.
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Análise de Capacidade/Demanda
O OEE mede o quanto do meu processo está sendo desperdiçado e qual o motivo.

Vamos usar como exemplo um centro cirúrgico. Caso ele tenha apenas uma sala de cirurgia, podemos definir 
que em um mês, o tempo total disponível para operação é de 720 horas (30 dias * 24 horas).

O segundo tempo que consideramos é o tempo de carregamento, sendo este as horas totais 
desconsiderando horários onde não poderemos operar, como por exemplo sábados, domingo, feriados e 
paradas programadas (como manutenções PREVENTIVAS agendadas). Operações como prontos-socorros 
24h possuem o tempo de carregamento igual ao tempo total disponível para operação.

O terceiro tempo a ser calculado é o tempo de operação, que é o tempo de carregamento, subtraído o tempo 
de paradas não programadas (como falta de equipe, quebra de equipamento, falta de insumos ou mat/med, 
etc.)

O quarto tempo é o tempo efetivo de operação, que é medido pelo tempo de operação subtraído das perdas 
de performance e eficiência do processo, como por exemplo uma velocidade mais lenta de uma cirurgia (que 
deveria ser feita em 2 horas e acabou por demorar 3 horas). Neste caso consideramos que a cirurgia demorou 
não por motivos de paradas não programadas, mas sim que ela aconteceu em uma velocidade/ritmo mais 
lento.

O quinto e último tempo é o tempo efetivo de operação com valor agregado, que é o tempo efetivo de 
operação subtraído do tempo perdido por erros, retrabalhos e eventos adversos, como por exemplo uma 
reabordagem do paciente por erro médico.

Tempo Total do Mês (30 dias x 24 Horas) = 720 Horas

Tempo de Carregamento (24 dias x 15 Horas) = 360 Horas
Fim de Semanas, Feriados, 

Paradas Programadas

Tempo de Operação = 360 Horas – 60 Horas Paradas = 300 Horas
Paradas Não 
Programadas

Tempo Efetivo de Operação = 280 Horas
Perdas Por 

Performance

Tempo Efetivo de Operação com 
Valor Agregado= 240 Horas

Perdas Por
Qualidade
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Análise de Capacidade/Demanda
Após calcularmos estes tempos, partimos para os indicadores do OEE:

Tempo de Carregamento (24 dias x 15 Horas) = 360 Horas

Tempo de Operação = 360 Horas – 60 Horas Paradas = 300 Horas
Paradas Não 
Programadas

 

1º - ITO (Índice de Tempo Operacional)

Quebra de Máquina
Falta de Mão de Obra
Falta de Mat/med
Etc.

O ITO é calculado dividindo o tempo de operação pelo tempo de carregamento e 
mede a perda por paradas no processo, podendo ser estratificado depois por 
suas causas de parada, como no exemplo a seguir:

Tempo de limpeza de sala (Setup)
Quebra de equipamentos

Atrasos na liberação da CME

Atraso do médico para início de cirurgia
Atraso na dispensação de medicação

Outros

23

7

12

13

23

Principais causas de parada (em horas)
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Análise de Capacidade/Demanda
2º - IPO (Índice de Performance Operacional)

O IPO é calculado dividindo o tempo efetivo de operação pelo tempo de operação 
e mede a perda por eficiência e velocidade, podendo ser estratificado depois por 
profissional, como no exemplo a seguir:

Tempo de Operação = 360 Horas – 60 Horas Paradas = 300 Horas

Tempo Efetivo de Operação = 280 Horas
Perdas Por 

Performance Perdas por Velocidade
Perdas por Pequenas Paradas

 Tempo de cirurgia por cirurgião

LAPAROTOMIA

Fulano
Ciclano
Beltrano
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Análise de Capacidade/Demanda

3º - IQ (Índice de Qualidade)

O IQ é calculado dividindo o tempo efetivo de operação com valor agregado pelo 
tempo efetivo de operação e mede a perda por defeitos, erros e retrabalhos, 
podendo ser estratificado depois por profissional, como no exemplo a seguir:

 

Perdas por Defeito ou Retrabalho

Tempo Efetivo de Operação = 280 Horas

Tempo Efetivo de Operação com 
Valor Agregado= 240 Horas

Perdas Por 
Qualidade
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Análise de Capacidade/Demanda

4º - OEE (Overall Equipment Effectiveness)

Calcula a eficiência em comparação com o tempo previsto para operação.
O OEE pode ser calculado multiplicando os três indicadores anteriores, ou dividindo 
o tempo efetivo de operação com valor agregado pelo tempo de carregamento

 

Tempo Efetivo de Operação com 
Valor Agregado= 240 Horas

Total de perdas de eficiência
Perdas Totais de
Eficiência no processo

 
5º - TEEP (Total Effective Equipment Performance)

Calcula a capacidade em relação às horas totais do calendário e é muito útil para 
identificar se o melhor investimento é aumentar os recursos (pessoas, sala, 
equipamentos) ou investir na melhoria de processos. O TEEP é calculado dividindo o 
tempo efetivo de operação com valor agregado pelo tempo total no mês.

 

Tempo Efetivo de Operação com 
Valor Agregado= 240 Horas

Tempo de Carregamento (24 dias x 15 Horas) = 360 Horas

Total de perdas de eficiência

Oportunidade de 
aumento de 

turnos/escala

Tempo não operacional 
disponível

Oportunidade de 
melhoria de eficiência 

do Processo

Tempo de Carregamento (24 dias x 15 Horas) = 360 Horas

Tempo Total do Mês (30 dias x 24 Horas) = 720 Horas
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Análise de Capacidade/Demanda
É muito difícil um processo ter um OEE de 100%, principalmente em processos com 
atendimento humano como uma consulta. Processos mais automatizados, como 
exames laboratoriais e de imagem, teremos uma eficiência esperada maior.

O OEE médio Brasil é de 
60%, e a níveis mundiais de 
eficiência temos os 
seguintes benchmarks, 
lembrando que cada tipo 
de processo terá um 
benchmark específico (a 
tabela ao lado é um 
indicador global, e não 
setorizado).

Indicador Nível Mundial de Excelência

ITO 90%

IPO 95%

IQ 99,9%

OEE 85%

Nível Máximo de Capacidade Humana

 80%
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Análise de Capacidade/Demanda
Mas como utilizar o OEE para tomada de decisão estratégica? Vamos ver nos 
exemplos a seguir como poderíamos analisar os cenários e tomar decisões a partir 
deste indicador.

Aqui temos o que 
chamamos de um 
“problema ruim”, onde 
temos uma queda na 
eficiência e com 
manutenção da demanda 
anterior.

Aqui temos o que 
chamamos de um 
“problema bom”, onde 
temos um aumento na 
demanda e por 
consequência uma 
necessidade de melhoria da 
eficiência, que não 
acompanhou o crescimento 
da demanda.
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Análise de Capacidade/Demanda
Caso o nosso benchmark (a eficiência do melhor centro-cirúrgico do país, por exemplo) seja melhor 
do que a nossa necessidade de aumento da eficiência, basta que entendamos o que eles fazem e nós 
não, implantar em nosso processo e teremos condições de atingir o nível necessário de eficiência.

OEE do melhor
CC do Brasil

Portanto, neste caso, 
estrategicamente seria 
melhor focarmos nossos 
recursos em projetos de 
melhoria contínua do que 
em investimentos em 
equipe, estrutura ou 
equipamentos.

Caso o nosso benchmark (a eficiência do melhor centro-cirúrgico do país, por exemplo) seja menor do 
que a nossa necessidade de aumento da eficiência, mesmo que implantemos o melhor benchmark 
ainda não seremos capazes de atingir a meta.

Portanto, neste caso, 
estrategicamente seria 
melhor focar em projetos 
de inovação do processo 
(através de métodos como 
o Design Thinking) ou em 
investimentos no aumento 
da estrutura (pessoas, 
salas, equipamentos)

OEE do melhor
CC do Brasil
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Análise de Capacidade/Demanda
Outra facilidade deste indicador é identificar quando não atingimos a meta de 
eficiência e qual foi a causa (através dos indicadores ITO, IPO e IQ).

-> Na semana 3 tivemos uma eficiência realizada abaixo da necessidade da demanda (também 
conhecido como tempo TAKT).
-> Aqui podemos identificar no gráfico que o nosso problema foi o indicador do ITO que sofreu 
uma queda, portanto para resolver o problema devemos focar os esforços em identificar os 
principais motivos de sala parada e tratá-los.
-> Na terça-feira da semana 4 vemos que também tivemos um não atingimento da meta.
-> Desta vez vemos a causa primária foi a queda no indicador ITO, pertinente à velocidade do 
processo.
-> Para solucionarmos este problema teremos que aprofundar a análise em desdobramentos 
para encontrarmos a causa raize tratá-la.
-> Na sexta-feira da semana 4 tivemos um novo não atingimento da meta,desta vez tendo a 
causa no IQ.
-> Devemos analisar os erros, eventos adversos e reabordagens realizadas neste dia para 
descobrir porque não fomos capazes de atingir a eficiência esperada para atendimento da 
demanda.
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Análise de Capacidade/Demanda
Outra forma de utilizar o indicador do OEE é analisando a taxa de ocupação da 
capacidade, dividindo o OEE realizado pelo OEE necessário para atendimento da 
demanda, indicando o % da capacidade do processo que está sendo utilizada.

Vejamos o exemplo a seguir onde fizemos esta análise para um pronto socorro, 
estratificando o indicador de utilização da capacidade por dia da semana (colunas) e 
hora do dia (linhas) em um mapa de calor para melhor identificação visual do 
resultado.

Percebemos nesta análise que temos 
períodos em que a demanda supera 
a capacidade, dando um resultado 
acima de 100%, principalmente no 
início do plantão da manhã, logo 
após o horário de almoço e logo 
após às 18h (principalmente de 
segunda a sábado).

Percebemos também que há uma 
capacidade ociosa da equipe nos 
plantões noturnos, 
majoritariamente entre 23h e 7h.

Apesar da média geral de ocupação 
ser abaixo de 100%, há momentos 
de formação de filas e momentos de 
ociosidade da equipe, havendo uma 
variação gigantesca da relação 
capacidade/demanda, gerando um 
desvio padrão do indicador de 63%.
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Análise de Capacidade/Demanda
Agora veremos o resultado obtido com as melhorias de processo implantadas pelo 
time Dorsal, utilizando o conceito de OEE e as ferramentas LEAN citadas 
anteriormente.
Vale citar que neste case, a melhoria implementada não gerou custo nenhum, e 
passou desde o redesenho do processo (MFV), a melhoria do fluxo (Espaguete), 
redistribuição das escalas das equipes de acordo com a demanda (OEE), entre 
outros.

Percebemos um melhora substancial 
do processo, apesar de ainda termos 
alguns horários com a demanda 
superando a capacidade (>100%), a 
formação de filas e a taxa de evasão 
foram diminuídas substancialmente.

Perceba que o rebalanceamento da 
equipe passou pela migração de 
equipes antes alocadas no noturno 
(que passou de 20% em média para 
50% de ocupação) para o diurno 
(onde picos de 300% foram 
reduzidos para 150%).

Com os redesenhos do processo a 
média geral da ocupação foi 
reduzida de 96% para 82%, 
aumentando a capacidade de 
atendimento, e o desvio padrão 
passou de  63% para 28%, reduzindo 
portanto a variação do processo 
devido ao problema de MURA 
(Insconstância).
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Programa 5S
É um programa de gestão de qualidade empresarial que visa aperfeiçoar aspectos 
como organização, limpeza e padronização.

É o primeiro passo em qualquer empresa que deseja implementar o LEAN, pois 
garante que possamos ter uma visão clara dos desperdícios.

Os 5 SENSOS são:

Seiri     
Utilização

Seiton    
Organização

Seison        
Limpeza

Seiketsu       
Padronização

Shitsuke    
Disciplina

Transformações no Local de Trabalho
Transformações nas 

atitudes dos 

colaboradores
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Programa 5S

Precisamos disto?

Necessário Desnecessário

Útil Sem 
Utilidade

DescartarRealocar

        Seiri (Senso de Utilização)1°S 
Analise o seu ambiente 
de trabalho seguindo o 
fluxograma ao lado, 
descartando tudo que for 
desnecessário e não 
possua utilidade em 
outras áreas. Caso seja 
desnecessário no seu 
ambiente mas possa ser 
aproveitado em outro 
local, realoque.

VANTAGENS

Mais espaço físico para executar tarefas variadas, uma vez que os 
materiais inúteis são eliminados;

Otimização do tempo de execução das atividades diárias;

Menos custo para estocar e/ou armazenar materiais desnecessários;

Menos tempo dedicado à higienização do espaço e manutenção.
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Programa 5S

               Seiton (Senso de Organização)2°S 
Para tudo que foi 
classificado como 
necessário, organize em 
local próximo ou mais 
distante de acordo com o 
grau de utilização, sendo 
os itens que são de uso 
mais frequentes 
guardados em locais mais 
próximos.

Precisamos disto?

Necessário Desnecessário

Útil
Sem 

Utilidade

DescartarRealocar

Pouco 
Utilizado

Muito 
Utilizado

Local Próximo Local Separado

Veja um exemplo ao lado 
onde foi aplicado o 2º 
Senso em um 
almoxarifado, alocando os 
itens com maior 
frequência de saída em 
locais mais acessíveis.
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Programa 5S

               Seiso (Senso de Limpeza)3°S 
Limpeza é também 
estética, mas não 
somente isso, é 
prevenção de riscos e 
infecções, é aumento da 
vida útil de 
equipamentos, é 
identificação de 
problemas estruturais, é 
valorização do paciente 
e da equipe.

Precisamos disto?

Necessário Desnecessário

Útil
Sem 

Utilidade

DescartarRealocar

Pouco 
Utilizado

Muito 
Utilizado

Local Próximo Local Separado

Limpeza

Mas existe mais importante do 
que limpar:

Não sujar!
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Programa 5S

                     Seiketsu (Senso de Padronização)4°S 
Devemos padronizar o que fizemos os 3 primeiros sensos, através de padrões de 
5S, como o a seguir:

Além da padronização recomendamos que façam um sistema de auditoria, ou 
troca de turno limpa, para assim termos a cobrança de forma rotineira da 
manutenção do 5S.
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Programa 5S

                     Seiketsu (Senso de Padronização)4°S 
Além da padronização dos 3 primeiros Sensos, também devemos padronizar as 
atividades e processos críticos (com POPs, Protocolos ou ITs).

A tarefa é crítica?

Padronize Não há Necessidade

Sim Não

QUANDO PADRONIZAR?
1. Quando um pequeno erro afeta fortemente a 

qualidade;
2. Quando geram reclamações;
3. Quando geram análises de anomalias de alto custo;
4. Quando as anomalias no processo são repetitivas;
5. Quando já ocorreram acidentes no passado;
6. Quando tem alta dispersão (avaliação do processo);

COMO PADRONIZAR?
1. Verifique como cada operação está sendo conduzida;
2. Defina a melhor sequência junto aos responsáveis pelo 

processo;
3. Faça um procedimento o mais claro, simples e pictórico 

possível;
4. Padronize apenas as atividades críticas;
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Programa 5S

                     Seiketsu (Senso de Padronização)4°S 
Após a padronização  é de extrema importância que realizemos o treinamento, 
de maneira apropriada.

A tarefa é crítica?

Padronize Não há Necessidade

Sim Não

Treine

Nós aprendemos 
muito mais quando 
fazemos e ensinamos 
do que somente lendo 
ou vendo. Por isso 
descrevemos o 
método do “TLT” - 
treinamento no local 
de trabalho (“OJT” – 
On the Job Training).
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Programa 5S

                     Seiketsu (Senso de Padronização)4°S 
Treinamento (OJT)

1. Mapear previamente quais 
colaboradores executam tarefas 
consideradas críticas;

2. Definir quais já foram treinados, 
quais têm habilidades para ser 
Instrutor e quais precisam ser 
treinados;

Tr
ei

n
am

en
to

 A

Tr
ei

n
am

en
to

 B

Tr
ei

n
am

en
to

 C

Tr
ei

n
am

en
to

 D

4. Verificar quanto o treinando já conhece da 
tarefa, solicitando que a execute;

5. Apresentar a tarefa, através do 
P.O.P./Protocolo, mostrando como 
operá-la (falar, mostrar e ilustrar);

6. Deixar claro os pontos críticos, 
diretamente ligados à qualidade do 
produto/serviço;

3. Ter o procedimento operacional padrão / protocolo da tarefa à mão;



Ebook - Lean Six Sigma Healthcare – Dorsal Gestão em Saúde 49

Programa 5S

                     Seiketsu (Senso de Padronização)4°S 
Treinamento (OJT)

8. Deixar o treinando fazer da 
maneira como foi ensinado;

7. Ensinar clara, completa e 
pacientemente;

9. Corrigir os erros;

10. Deixar o treinando repetir até que consiga fazer 
sozinho;

11. Avaliar se o treinando está em condições de executar 
a tarefa;

12. Certificar o treinando na tarefa;

13. Registrar o Treinamento.
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Programa 5S

                     Seiketsu (Senso de Padronização)4°S 
Após a padronização e o treinamento, devemos garantir que a tarefa está sendo 
executada de forma adequada. Para isso usaremos a ferramenta do DTO – 
Diagnóstico do Trabalho Operacional.

A tarefa é crítica?

Padronize Não há Necessidade

Sim Não

Treine

Garanta que o padrão 
está sendo cumprido

O DTO deve ser 
aplicado para 
verificar se a tarefa 
está sendo executada 
conforme padrão e 
treinamento, e caso 
não, o motivo do 
descumprimento.
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Programa 5S

                     Seiketsu (Senso de Padronização)4°S 
Podem existir muitas causas para o não cumprimento do padrão, para isso 
temos o diagrama a seguir que mapeia os possíveis problemas e quais suas 
soluções.

Diagrama de Hosotani

Sim

Existe procedimento 
padrão?

O procedimento 
padrão é 

apropriado?

O procedimento 
padrão estava 

sendo cumprido?

Não

Sim

Prepare um procedimento 
operacional padrão e garanta 

que todos os envolvidos 
sejam treinados

Não está numa 
forma utilizável

Os colaboradores 
tem dificuldades 

em entender

Não é prático ou 
não conduz a bons 

resultados

Reescreva o padrão 
em conformidade 

com o método atual 
de trabalho

Reescreva o padrão 
usando diagramas e 

figuras para fácil 
compreensão

Reveja o padrão do 
ponto de vista técnico

Não Não

As condições de trabalho 
são inadequadas

Procedimento fácil de 
errar ou equipamento 

complicado

Os colaboradores não 
compreendem o padrão

Melhore as condições de 
trabalho

Melhore os métodos de 
trabalho, introduzindo 
mecanismos foolproof

Treine os colaboradores 
de acordo com os 

padrões

Os colaboradores não 
possuem habilidade 

para cumprir o padrão

Os colaboradores não 
sentem necessidade de 

cumprir o padrão

Dê treinamento técnico 
aos colaboradores ou os 
reloque para trabalhos 

diferentes

Instrua e guie os 
colaboradores a cumprir 

os padrões

Sim

Não Não

1

2

3

4

5

6

7

8

9

SAIBA MAIS!
Veja essa animação da PIXAR que nos mostra de forma 
lúdica o conceito e aplicabilidade do DTO.
https://www.youtube.com/watch?v=LVLoc6FrLi0&t=
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Programa 5S

                     Shitsuke (Senso de Disciplina)5°S 
Por fim falamos de disciplina para manter o 5S sempre ativo, e para isso 
precisamos de rituais que mantenham ele em foco. Nós gostamos muito do 
conceito de gamification, onde transformamos uma auditoria mensal em uma 
espécie de competição entre as unidades ou setores, com prêmios para as 
equipes mais bem qualificadas, o que engaja as pessoas sem muito custo 
(fazemos com uma caixa de chocolate para a equipe ganhadora, por exemplo).

5S NUNCA ACABA! 

Auditoria 5S
Veja a melhoria do 
resultado entre 3 
linhas de cuidado ao 
longo do tempo.
Tais dados foram 
mensurados com a 
auditoria do 5S.
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Programa 5S

                     Shitsuke (Senso de Disciplina)5°S 
Aqui temos um modelo de 
check list para a auditoria 
5S onde são avaliados 
vários itens dentro de cada 
S e atribuída uma nota de 1 
a 5 para os resultados 
encontrados no GEMBA.

Assim podemos mensurar a 
evolução do 5S e comparar 
com os demais setores no 
modelo de gamification 
proposto e que tem 
demonstrado bons 
resultados.

SAIBA MAIS!
Veja essa reportagem do Jornal Nacional sobre a disciplina 
do povo japonês e o quanto isso é uma questão de cultura 
para nos espelharmos em nossas vidas e organizações.
https://www.youtube.com/watch?v=OVonqcC8Icg&t=
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Programa 5S

O programa 5S possui diversos benefícios, mas pensemos em sua 
aplicação em uma sala de reanimação (sala vermelha) de um 
Pronto-socorro. 

A diferença entre a aplicação ou não do 5S pode resultar em 
melhorias de processo, ganhos de tempo e evitabilidade de erros 
(como de medicação errada no momento da pressa)  que resultam 
em vidas salvas.



Kaizen significa em japonês melhoria contínua, e é o conceito mais importante para progredirmos 
dentro do LEAN em nossas organizações de saúde. Ser 1% melhor a cada dia! Para isso utilizamos 
algumas metodologias, sendo as mais conhecidas o PDCA e o DMAIC.  O segredo de qualquer Kaizen 
bem sucedido é sempre o mesmo: uma análise completa do problema e uma execução rápida e precisa.

Projetos de melhoria contínua sem foco no planejamento são tentativa e erro, e em 98% das vezes não 
trarão o resultado esperado.

Um bom planejamento economiza recursos na correção da execução e reanálise do problema. Foco no 
planejamento!
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Kaizen – Melhoria Contínua

SAIBA MAIS!
Escute o vídeo “Onde as Empresas Erram”, com o professor Falconi.
https://www.youtube.com/watch?v=ePcaI2D0ukw

CICLO PDCA JAPONÊS

Plan - Planeja, planeja, planeja
Do - Executa rapidamente
Check - Verifica se as ações implementadas foram eficazes
Act -  Age para melhorar ainda mais

CICLO PDCA BRASILEIRO

Plan - Para que tanto planejamento?
Do - Demora muito mais para executar
Check - Dá uma Conferida se a coisa está andando
Act -  Apaga incêndios e não tem tempo para 
pensar em mais nada 



Dentro da metodologia do PDCA temos também o SDCA (S de Standardization – Padronização) que 
complementa o PDCA para a estabilização e não-perda dos resultados obtidos nas melhorias, sejam 
essas melhorias advindas de problemas (chamadas de MASP – método de análise e solução de 
problemas) ou de novos níveis de demanda (Kaizen – melhoria contínua).

Assim como comentamos no tópico de análise e capacidade/demanda, após diversas melhorias 
contínuas, nós levamos o processo à exaustão da melhoria, sendo necessário investir em inovações 
ou investimentos (chamados de Kaikaku – em português “Mudança Radical”).
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Kaizen – Melhoria Contínua



Dentro do PDCA e do SDCA temos uma série de etapas a serem seguidas para a 
realização do projeto de melhoria contínua. A junção destas duas ferramentas 
PDCA/SDCA é conhecida como o GRD (Gerenciamento da rotina de trabalho do 
dia-a-dia).

A utilização do GRD como metodologia se dá para fugirmos do senso comum 
(achismos) a passarmos a ter um critério de análise na solução de problemas (fatos 
e dados), e passarmos a fazer mudanças que realmente resultem em melhorias.
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Kaizen – Melhoria Contínua

Objetivo:
Elevar o Nível

Competitividade

Objetivo:
Operação Estável

Previsibilidade
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Kaizen – Melhoria Contínua

Defina a meta
         Objetivo (O que?)        Valor (Quanto?)          Prazo (Quando?)

Ex.: “Aumentar a produção de 40 para 60 milhões até dezembro de 2013.”

1 Identificação do Problema
Definir claramente o problema e reconhecer sua importância definindo a meta.

Para a realização de um projeto de melhoria contínua para problemas não 
complexos, utilizando o PDCA, seguiremos 8 etapas:

2 Análise de Fenômeno
Desdobrar o problema maior em problemas menores utilizando a análise de Pareto.
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Kaizen – Melhoria Contínua

3 Análise de Processo
Descobrir as causas fundamentais de cada problema menor utilizando o diagrama de Ishikawa, o brainstorming e o 5 porquês.

4 Plano de Ação
Conceber um plano de ação para cada problema menor para bloquear as causas fundamentais utilizando o 5W2H.
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Kaizen – Melhoria Contínua
5 Execução

Divulgue o plano e Bloqueie as causas fundamentais

6 Verificação
Verificar se a execução aconteceu e se o resultado foi efetivo
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Kaizen – Melhoria Contínua

7 Ação Corretiva / Padronização
Prevenir contra o reaparecimento do problema

8 Conclusão
Recapitular todo o processo de solução do problema para trabalhos futuros

O que aprendemos?

O que pode ser utilizado em outras áreas/setores?

O que podemos melhorar?
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Kaizen – Melhoria Contínua
Além do PDCA temos também o DMAIC, outra metodologia de melhoria 
contínua. Ambas possuem o mesmo fim, sendo as etapas realizadas iguais em 
ambas (como descrito na imagem abaixo) pois o cerne de qualquer metodologia 
será sempre o método cartesiano de René Descartes.

SAIBA MAIS!
Conheça mais sobre O MÉTODO, com o professor Falconi.
https://www.youtube.com/watch?v=O2bBKaOPtF0

A escolha da melhor 
metodologia será apenas o 

grau de complexidade 
do problema a ser 
resolvido, haja vista o 
PDCA não utilizar algumas 
ferramentas de análise 
estatística mais robustas 
que são empregadas no 
DMAIC (Veremos com mais 
detalhes sobre o DMAIC no 
curso de Yellow Belt).
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Kaizen – Melhoria Contínua

Relatório A3

É uma forma prática de 
tocar pequenos projetos 
de melhoria contínua a 
partir da metodologia 
DMAIC.

O projeto deve ser 
apresentado em uma 
folha de papel A3.
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Os 14 princípios LEAN
O ponto de partida é o modelo 4P desenvolvido na Toyota. Os quatro Ps são Filosofia 
(philosofy), Processo (process), Pessoas (people) e Solução de Problemas (Problem 
solving), onde dentro destes quatro focos iniciais se escreveram os 14 princípios 
(mandamentos) do LEAN que devem ser parte da cultura de organizações que busca 
excelência operacional e maximização da agregação de valor ao paciente.

Filosofia Processo Pessoas Solução de Problemas

1. Basear as decisões em uma 
filosofia de longo prazo, mesmo em 
detrimento de metas financeiras de 
curto prazo

2. Criar o fluxo de processo contínuo 
para trazer os problemas à tona.

3. Usar sistemas puxados para evitar 
superprodução.

4. Nivelar a carga de trabalho 
(heijunka). Trabalhar como tartaruga, 
não como lebre.

5. Construir uma cultura de parar e 
resolver os problemas, obtendo a 
qualidade logo na primeira tentativa.

6. Tarefas padronizadas são a base 
para a melhoria contínua e a 
capacitação dos funcionários.

7. Usar controle visual para que 
nenhum problema fique oculto.

8. Usar somente tecnologia confiável 
e completamente testada que atenda 
aos funcionários e processos.

9. Desenvolver líderes que 
compreendam completamente o 
trabalho, que vivam a filosofia e a 
ensinem a outros.

10. Desenvolver pessoas e equipes 
excepcionais e que sigam a filosofia 
da empresa.

11. Respeitar sua rede de parceiros e 
de fornecedores desafiando-os e 
ajudando-os a melhorar.

12. Ver por sí mesmo para 
compreender completamente a 
situação (Gemba).

13. Tomar decisões sem pressa e por 
consenso, considerando 
completamente todas as ações; 
Implementá-las com rapidez;

14. Tornar-se em uma organização 
de aprendizagem através da reflexão 
incansável (hansei) e da melhoria 
contínua (kaizen).



Ebook - Lean Six Sigma Healthcare – Dorsal Gestão em Saúde 65

Encerramento
Nós buscamos sempre a otimização dos processos, agregação de valor e a 
excelência operacional. Para isso utilizamos o LEAN e o Six Sigma.

Mas nunca podemos nos esquecer que ao final disso tudo há o paciente, com 
sentimentos, dores e desejos.

Por isso o LEAN 6Sigma deixa de ser apenas um método de melhoria contínua 
quando o estamos aplicando no mercado da saúde, nunca devemos nos esquecer 
disso.

Mais do que melhorar resultados:
Salvar Vidas!
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