
Resumo: Este projeto está relacionado à área do 

conhecimento “Melhoria da Qualidade” e ao tema 

“Produção Enxuta” (Lean production). O objeto de 

estudo é o ambiente de operações dos serviços de saúde. 

Os sistemas de saúde apresentam necessidade eminente 

de melhorias: longos períodos de espera, baixa 

qualidade no atendimento, erros técnicos são apenas 

alguns dos problemas que permeiam o dia-a-dia de um 

ambiente hospitalar. Assim, considera-se a validade da 

aplicação de filosofias gerenciais e métodos e 

ferramentas provenientes do meio industrial nas 

instituições de saúde, entre as quais se encontra a 

abordagem da Produção Enxuta, que vem conquistando 

espaço no meio da saúde.  
 

1. Introdução 
 A Produção Enxuta surgiu com o objetivo de 

otimizar os processos e procedimentos produtivos por 

meio de um método racional de fabricar produtos pela 

contínua eliminação de desperdícios, focando a 

agregação de valor naquilo que o cliente de fato 

necessita. Esta abordagem exige uma nova forma de 

pensar acerca do fluxo de materiais e de informação, 

que ficou conhecida como “Mentalidade Enxuta” [1]. 

A fim de se alcançar os benefícios esperados, a 

Produção Enxuta utiliza um conjunto de práticas e 

ferramentas oriundas das técnicas japonesas de 

manufatura, principalmente aquelas relacionadas à 

Qualidade Total e ao Just-in-time (JIT). Com o passar 

do tempo, a Produção Enxuta foi incorporando novas 

técnicas, como o Mapeamento de Fluxo de Valor, 

particularmente interessante devido a sua utilidade que 

permite uma visão de todo o fluxo do processo e fornece 

uma linguagem comum para tratar dos processos de 

manufatura. Outras práticas e ferramentas passaram 

também a ser relacionadas à Produção Enxuta, tais 

como redução de lead time, manutenção preventiva total 

(TPM) e troca rápida de ferramentas. 

Em relação à aplicação da produção enxuta em 

operações de serviços de saúde, pode-se dizer que a 

abordagem enxuta busca analisar as operações e 

verificar o fluxo de atividades necessárias para atender o 

consumidor, identificando entre as atividades aquelas 

que efetivamente geram valor para o consumidor 

daquelas que não geram valor. Feita esta análise passa-

se a questionar o porquê da existência das atividades 

que não geram valor e como estas podem ser 

eliminadas. Este procedimento sistemático e reiterativo 

aperfeiçoa continuamente as operações e pode trazer 

benefícios para todos os stakeholders envolvidos [2]. 

2. Objetivo 
O objetivo geral deste projeto é analisar as práticas 

de melhoria da qualidade baseadas na produção enxuta 

em operações de organizações de saúde. Por ter 

características de pesquisa exploratória e descritiva, a 

análise crítica dos achados da pesquisa pode ajudar a 

responder as seguintes questões: (i) Quais são as 

principais práticas de melhoria da qualidade associadas 

á produção enxuta que estão sendo adotadas por 

organizações de serviços de saúde? (ii) Como podem ser 

caracterizadas as iniciativas de implantação da 

abordagem da produção enxuta para melhoria da 

qualidade, principalmente em termos de tipos de 

operações, indicadores de desempenho, práticas de 

capacitação, taxa de sucesso, elementos facilitadores e 

elementos inibidores do processo? 

 

3. Metodologia 
 Este trabalho será desenvolvido em duas partes. A 

primeira parte está relacionada à realização de uma 

pesquisa de caráter teórico, exploratório e analítico, que 

está associada ao primeiro objetivo intermediário listado 

anteriormente. A segunda parte, por sua vez, é uma 

pesquisa de campo de natureza qualitativa e 

exploratória, na qual será desenvolvida em três 

empresas do setor de serviços de saúde que está 

envolvida em um processo de transformação enxuta. 

 

4. Conclusões 
 O trabalho está em desenvolvimento e tem como 

resultado parcial a revisão bibliográfica realizada, bem 

como a análise do levantamento por meio de 

bibliometria das referências relacionadas por meio do 

software Vosviewer e da base de dados Scopus. 

. 
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