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Resumo: A metodologia de Lean Management 

desenvolve instrumentos que permitem analisar os 

processos de fabricação. O objetivo final consiste na 

simplificação e melhoração desses instrumentos para 

aumentar a produção e melhorar a qualidade. Neste 

projeto queremos tentar fazer uma analogia entre o 

mundo industrial e mundo da saùde, e ver si a 

applicação dos instrumentos do Lean Management 

podem permitir melhorar os processos de gestão dos 

fluxos de pacientes no hospital. 

 

1. Introdução 
Taiichi Ohno e Shigeo Shiegeo, considerados como 

os inventores dos princípios básicos do Lean 

Management desenvolverem conceitos como o "Just in 

Time" que consiste em produzir de maneira a satisfazer 

a demanda sem a ultrapassar para limitar os estoques, 

mas também para identificar e reduzir os gastos, juntos 

com mais outras técnicas de gestão de fluxos [1]. A 

realização deste projeto exige um estudo completo 

destes conceitos alem dos escritos do James Womack 

que contribuiu, a sintetizar os conceitos do TPS [2] [3]. 

 

2. Metodologia 
Seguem abaixo as tarefas para o desenvolvimento 

deste projeto: 

 Tarefa 1: Revisão bibliografica e estudos 

preliminares 

 Tarefa 2: Recolher as informações necessarias 

sobre o funcionamento atual do hospital 

 Tarefa 3: Redigir o processo atual do hospital 

 Tarefa 4: Cartografiar os fluxos de valor 

(VSM) 

 Tarefa 5: Identificar os 3M (Muda, Muri, 

Mura) 

 Tarefa 6: Identificar os 5M (Diagrama de 

Ishikawa) 

 Tarefa 7: Propor pistas de melhorações 

 Tarefa 8: Testar se possível as soluções da 

tarefa 7 no simulador realizado no projeto do 

aluno Felipe de Almeida Guardia 

 

3. Resultados 
Os primeiros resultados obtidos foram os 

mapeamentos dos fluxos, quer dizer os processos 

detalhados dos ambulatórios geral e especializado. 

Seguiram logicamente a anàlise destes processos com a 

identificação das etapas de alto ou baixo valor 

acrescentado. Ver exemplo abaixo: 

 

Tabela I – Anàlise do Ambulatorio Geral. 

 

Etapes VA Tran 

 

 

Cont Esp Est 

Apresentá-se a 

segurança 

     

Recebe 

orientação  

     

Apresentá-se na 

recepção 

     

Obter a senha e 

numero do 

consultório 

     

Ficar na fila do 

guichê 7 

     

Preencher a ficha 

do paciente 

     

Esperar até ser 

atendido 

     

Consulta      

Matricular      

Ficar na fila do 

guichê 

     

Marcar consulta      

Marcar Exames      

Encaminhar pelo 

Pronto de 

Socorro 

     

 

4. Conclusões 
Até agora esse projeto permitiu definir o processo 

seguido pelo empregados do hospital alem de mapear o 

fluxo seguido pelos pacientes em ambos o ambulatório 

geral e o ambulatório especializado. Também foram 

identificados vários gargalos, e estamos agora a propor 

varias pistas para melhorar os processos. Identificamos 

também a necessidade de realizar o mesmo trabalho 

sobre o processo de Métodos e Diagnostico que 

interfere fortemente nos processos do Ambulatório.  
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