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Abordagem de Processo

Norma NBR ISO 9001 - Sistemas de 
Gestão da Qualidade - Requisitos

 Foco no cliente

 Liderança

 Engajamento das pessoas

 Abordagem de processo

 Melhoria contínua

 Tomada de decisão baseada em evidência

 Gestão de relacionamento. 
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0.3 Abordagem de processo
0.3.1 Generalidades 

A abordagem de processo habilita uma
organização a planejar seus processos e
suas interações.

Esta Norma promove a adoção da abordagem
de processo no desenvolvimento,
implementação e melhoria da eficácia de um
sistema de gestão da qualidade, para aumentar
a satisfação do cliente pelo atendimento aos
requisitos do cliente.

0.3 Abordagem de processo
0.3.1 Generalidades 

Entender e gerenciar processos inter-
relacionados como um sistema contribui para a
eficácia e a eficiência da organização em atingir
seus resultados pretendidos.

Essa abordagem habilita a organização a
controlar as inter-relações e
interdependências entre processos do
sistema, de modo que o desempenho global da
organização possa ser elevado.

0.3 Abordagem de processo
0.3.1 Generalidades 

A aplicação da abordagem de processo em um
sistema de gestão da qualidade proporciona:

 entendimento e consistência no atendimento a
requisitos;

 a consideração de processos em termos de valor
agregado;

 o atingimento de desempenho eficaz de
processo;

  melhoria de processos baseada na avaliação de
dados e informação.
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0.3 Abordagem de processo
0.3.1 Generalidades 

A aplicação da abordagem de processo em um
sistema de gestão da qualidade proporciona:

 entendimento e consistência no atendimento a
requisitos;

 a consideração de processos em termos de valor
agregado;

 o atingimento de desempenho eficaz de
processo;

  melhoria de processos baseada na avaliação de
dados e informação.

0.3 Abordagem de processo
0.3.1 Generalidades 

A abordagem de processo envolve a definição e a
gestão sistemáticas de processos e suas
interações para alcançar os resultados
pretendidos de acordo com a política da
qualidade e com o direcionamento estratégico
da organização.

A gestão dos processos e do sistema como um
todo pode ser conseguida usando o ciclo PDCA
[...] visando tirar proveito das oportunidades e
prevenir resultados indesejáveis.

0.3.2 Ciclo Plan-Do-Check-Act

O ciclo PDCA pode ser aplicado para
todos os processos e para o sistema de
gestão da qualidade como um todo.

A Figura ilustra como as Seções 4 a 10
podem ser agrupadas em relação ao ciclo
PDCA.
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4. Contexto da 
organização 

4. Contexto da 
organização 

5. Liderança6. Planejamento

7. Apoio

8. Operação

10. Melhoria

9. Avaliação de 
Desempenho

4. Contexto da 
organização 

P D

CA

Fonte: PGQP

CICLO PDCA

0.3.2 Ciclo Plan-Do-Check-Act

O ciclo PDCA pode ser resumidamente descrito
como a seguir:

 Plan (planejar): estabelecer os objetivos do
sistema e seus processos e os recursos
necessários para entregar resultados de acordo
com os requisitos dos clientes e com as
políticas da organização;

 Do (fazer): implementar o que foi planejado;
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0.3.2 Ciclo Plan-Do-Check-Act

 Check (checar): monitorar e (onde aplicável)
medir os processos e os produtos e serviços
resultantes em relação a políticas, objetivos e
requisitos, e reportar os resultados;

 Act (agir): executar ações para melhorar
desempenho, conforme necessário.

CICLO PDCA

0.3.2 Ciclo Plan-Do-Check-Act

O ciclo PDCA habilita uma organização a
assegurar que seus processos tenham
recursos suficientes e sejam
gerenciados adequadamente, e que as
oportunidades para melhoria sejam
identificadas e as ações sejam tomadas.
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Fig. 1.5 - Qualquer produção envolve os processos input – transformação – output.
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MODELO DE EXCELÊNCIA 
EM GESTÃO – MEG

21ª edição (2016)

FUNDAÇÃO NACIONAL DA 
QUALIDADE - FNQ

“A busca da excelência por uma organização é o que constrói seu 
verdadeiro valor”

MEG – Modelo de 
Excelência da Gestão®

FUNDAMENTOS DA EXCELÊNCIA

1. Pensamento sistêmico

2. Aprendizado organizacional 

3. Cultura de inovação

4. Liderança e constância de propósitos

5. Visão de futuro

6. Orientação por processos e informações

7. Geração de valor

8. Valorização de pessoas 

9. Conhecimento sobre o cliente e o mercado

10. Desenvolvimento de parcerias

11. Responsabilidade social
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MODELO “BRASILEIRO” DE 
EXCELÊNCIA DA GESTÃO® - MEG

8 Critérios de 
Excelência da Gestão

FUNDAMENTOS X CRITÉRIOS DE EXCELÊNCIA

Critérios de 
Excelência

Fundamentos

Fundamentos da Excelência

Os oito Fundamentos da Excelência, na 21ª edição do 
MEG, são: 

1. Pensamento sistêmico; 
2. Aprendizado organizacional e inovação; 
3. Liderança transformadora; 
4. Compromisso com as partes interessadas;
5. Adaptabilidade;
6. Desenvolvimento sustentável;
7. Orientação por processos;
8. Geração de valor.
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Modelo de Excelência da Gestão® - MEG
PRÊMIO NACIONAL DE QUALIDADE - PNQ

FUNDAÇÃO NACIONAL DA QUALIDADE - FNQ

http://www.fnq.org.br

Transição dos Modelos

1

2

34

5

6 7

8
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Interpretação MEG
Considerando o Desenvolvimento Sustentável [1] e o
Compromisso com as Partes Interessadas [2], a
Liderança Transformadora [3], a partir do Pensamento
Sistêmico [4], define como as estratégias e planos
devem ser implementados e materializados, por meio
da Orientação por Processos [5] e com Adaptabilidade
[6], resultando em Geração de Valor [7]para a própria
organização e partes interessadas.

A partir disso, a organização busca evoluir por meio do
Aprendizado Organizacional e Inovação [8], que
permeiam o sistema promovendo a excelência.

Modelo de Excelência 
em Gestão Pública

GESPÚBLICA
Modelo Referencial 

de Gestão

1. 
Governança

2. Usuário-
Cidadão

3. Estratégias

4. Interesse 
público e 
cidadania

Modelo de Excelência 
em Gestão Pública

CheckDoPlan

Act
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Modelo de Excelência 
em Gestão Pública

O Modelo representa o sistema de gestão de excelência e
reproduz para o órgão/entidade público o Ciclo P.D.C.A.,
método científico de gestão da qualidade preconizado por
Edwards Deming que indica a necessidade de que a
organização, no processo de controle da qualidade, realize as
etapas de:

i) Planejar (Plan);
ii) Fazer (Do);
iii) Checar ou Verificar (Check); e
iv) Agir (Act).

Este ciclo está representado pelos quatro blocos que, juntos,
representam os oito critérios do Modelo.

Modelo de Excelência 
em Gestão Pública

Planejamento

Critérios

Execução

Critérios
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Resultado

Critérios

A adoção do Modelo Referencial da Gestão possibilita o
desenvolvimento eficaz e eficiente da ação estatal e
não representa obstáculo à consecução dos seus
objetivos.

Por isso, referindo-se à gestão de excelência baseada
nesse Modelo, refere-se necessariamente a:

 Mecanismos próprios de gestão de resultados e de
controle social;

 Compartilhamento de responsabilidades entre as
três esferas de governo;

 Adoção de práticas representativas e participativas.

Prêmio Nacional de Gestão 
em Saúde - PNGS

Fundação Nacional da Qualidade - FNQ
Compromisso com a Qualidade 

Hospitalar - CQH
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PNGS

Há quatro categorias distintas:

• Hospitais,
• Laboratórios de patologia clínica, 
• Clínicas de especialidades médicas (clínicas de imagem, 

hemoterapia, ortopedia, oncologia, diálise etc.), e 
• Atendimento Domiciliar

A missão do prêmio é contribuir para o
aprimoramento das práticas de gestão na
área da saúde, por meio da avaliação e
reconhecimento das melhores práticas no
setor.

PNGS

O Programa CQH da Associação Paulista de
Medicina e Conselho Regional de Medicina do
Estado de São Paulo administra o PNGS e conta
com grupos de especialistas que auxiliam no
lançamento e no aprimoramento do Prêmio.

PNGS

Ao participar do PNGS, a organização de saúde
estará fazendo um diagnóstico de seu sistema
de gestão, que indicará seus principais pontos
fortes e oportunidades de melhorias.

Isto possibilitará a definição de planos de ação
mais consistentes, com base nas principais
lacunas identificadas pela banca examinadora,
composta por profissionais altamente
capacitados.
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Processos
No âmbito do GesPública, a gestão de
processos orientada à obtenção de
resultados guarda forte correlação com a
estratégia de implementação de Cartas de
Serviços ao Cidadão, ferramenta constante do
conjunto de soluções ofertadas pelo Programa
e tornada obrigatória para os órgãos do Poder
Executivo Federal que prestam atendimento
direto ao público desde 2009.

BRASIL (2011, p. 6)

Processos
Neste sentido, os compromissos de
qualidade presentes nas Cartas de
Serviços configuram um sinônimo da
descrição dos resultados a serem
atingidos pelos processos,
principalmente se complementados por
meio de indicadores de desempenho.

BRASIL (2011, p. 6)

Processos
O “foco no cidadão”, premissa básica da
Carta de Serviços, faz com que o Setor
Público oriente seus processos ao
atendimento das necessidades deste
agente e os prestadores de serviço do
Governo devem ter seus processos
modelados, automatizados e geridos,
provendo maior controle e qualidade às
iniciativas desempenhadas.

BRASIL (2011, p. 6)
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PROCESSOS

Definições e Aplicações

FNQ (2018, p. 9)

Organização funcional e 
organização por processos

FNQ (2018, p. 9)

Organização vertical clássica
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FNQ (2018, p. 11)

Organização horizontal genérica

Processos
Trata-se de um “conjunto de recursos e atividades
inter-relacionadas ou interativas que transformam
insumos (entradas) em serviços/produtos (saídas),
sendo realizado para agregar valor”.

Também no âmbito do Programa GesPública, “um
processo é um conjunto de decisões que
transformam insumos em valores gerados ao
cliente/cidadão/usuário” .

BRASIL (2011, p. 8)

Processos
Uma definição de processo mais completa e atual é:
“conjunto integrado e sincrônico de insumos,
infraestruturas, regras e transformações, que
adiciona valor às pessoas que fazem uso dos
produtos e/ou serviços gerados”.

Essa visão reforça a ideia de que processos
possuem o compromisso de satisfazer as
necessidades dos clientes/cidadãos/usuários,
exigem sincronia, transformam elementos,
seguem orientações e consomem recursos.

BRASIL (2011, p. 8)
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Processos
Uma característica importante dos processos é a
interfuncionalidade.

Embora existam processos realizados
inteiramente em uma unidade funcional, os
principais processos de uma instituição
atravessam as fronteiras das áreas funcionais,
sendo conhecidos como processos transversais,
transorganizacionais, interfuncionais,
interdepartamentais ou horizontais.

BRASIL (2011, p. 8)

Processos
Abordagem orientada para:

 Identificar
 Desenhar
 Executar
 Documentar
 Medir
 Monitorar
 Controlar e 
 Melhorar 

... processos de negócio
( continua...)BRASIL (2011, p. 9)

FNQ (2018, p. 4)
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Cliente

Cliente

Fornecedor

Fornecedor

ClienteFornecedor

Requisitos de 
Qualidade

Requisitos de 
Qualidade

Requisitos de 
Qualidade

Cliente-Fornecedor Interno

Ciclo de Gerenciamento de Processos 

De acordo com o Guia BPM CBOK (Guia
para o Gerenciamento de Processos de
Negócio / Business Process Management
Commom Body of Knowledge), a prática de
gerenciamento de processos de negócio
pode ser caracterizada como um ciclo de
vida contínuo (processo) de atividades
integradas.

BRASIL (2011, p. 9)

Ciclo de Gerenciamento de Processos 

Tal ciclo pode ser sumarizado por meio do
seguinte conjunto gradual e interativo de
atividades:

 Planejamento
 Análise
 Desenho e Modelagem
 Implementação
 Monitoramento e
 Refinamento

BRASIL (2011, p. 9)
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Maturidade de Processos 
(visão do CBOK)

O modelo proposto pelo Business Process Maturity
Model encontra-se dividido em cinco níveis de
maturidade, assim como os demais modelos
baseados no Process Maturity Framework.

Cada um de seus estágios representa a maneira
como a organização é transformada na medida em
que seus processos e capacidades são
aperfeiçoados.

BRASIL (2011, p. 15)

Maturidade de Processos 
(visão do CBOK)

Nível 1 - Inicial  

BRASIL (2011, p. 15)

Nível 2 - Gerenciado 

Nível 3 - Padronizado 

Nível 4 - Previsível 

Nível 5 - Otimizado 

Avaliação e gestão da 
qualidade em saúde

Quadro Conceitual proposto por 
Avedis Donabedian (1919-2000)
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Tríade de Donabedian

Estrutura

Processo Resultado

Tríade de Donabedian
ESTRUTURA - recursos físicos, humanos, materiais e
financeiros necessários para a assistência médica. Inclui
financiamento e disponibilidade de mão-de-obra
qualificada.

PROCESSO - atividades envolvendo profissionais de
saúde e pacientes, com base em padrões aceitos. A
análise pode ser sob o ponto de vista técnico e/ou
administrativo.

RESULTADO - produto final da assistência prestada,
considerando saúde, satisfação de padrões e de
expectativas.

Planejamento e Controle 
Just In Time

SISTEMA TOYOTA 
DE PRODUÇÃO

Lean Production



24/04/2019

21

O planejamento e controle JIT 
visa atender à demanda 
instantaneamente, com 

qualidade perfeita e sem 
desperdícios

62

Fluxo tradicional X JIT

63

Fluxo tradicional X JIT
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A visualização dos problemas

JIT como uma filosofia de produção

• Eliminar desperdícios
• Envolvimento de todos
• Melhoria contínua

•Práticas básicas de trabalho
•Projeto para manufatura
•Foco na produção
•Máquinas pequenas e simples
•Arranjo físico e fluxo
•TPM - Manutenção Produtiva Total
•Redução de set-up
•Envolvimento total das pessoas
•Visibilidade
•Fornecimento JIT

JIT como um conjunto de  técnicas 
para a gestão da produção

JIT como um método de 
planejamento e controle

•Programação puxada
•Controle Kanban
•Programação nivelada
•Sincronização

Fonte: Slack, 2002. p. 486

JIT é uma filosofia, um conjunto de técnicas e 
um método de planejamento e controle

66

Filosofia de operações do JIT

Eliminar desperdícios:

Desperdício pode ser definido como qualquer atividade que não 
agrega valor, assim identificar desperdícios é o primeiro passo para 
eliminá-los. 

Alguns tipos de  desperdício: 

• Super-produção
• Espera (máquinas, operadores, materiais)

• Transporte (movimentação de materiais, estoque em processo)

• Processamento
• Movimentos (do operador)

• Produtos defeituosos
• Estoques
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67

Envolvimento de todos:

Uma cultura organizacional adequada tem sido vista como importante
fator para apoiar esses objetivos, pela ênfase no envolvimento de todos
os funcionários da organização. Ele incentiva (e normalmente requer):

• a resolução dos problemas por equipes,
• o enriquecimento de cargos,
• a rotação de cargos e multi-habilidades.

A intenção é encorajar alto grau de responsabilidade pessoal,
engajamento e ownership do trabalho.

Aprimoramento/melhoria contínua (palavra japonesa – kaizen):

uma crença fundamental do JIT é a de que é possível aproximar-se do
ideal ao longo do tempo.

68

Práticas básicas de trabalho:

Formam a preparação básica para a organização e para seus
funcionários e são fundamentais na implementação do JIT:

 Disciplina: os padrões de trabalho que são críticos para a segurança
dos membros da empresa e do ambiente, assim como para a qualidade
do produto, devem ser seguidos por todos o tempo todo;

 Flexibilidade: deve ser possível expandir as responsabilidades ao limite
da qualificação das pessoas;

 Igualdade: políticas de recursos humanos injustas e separatistas devem
ser descartadas;

JIT como um conjunto de  técnicas para a 
gestão da produção

69

 Autonomia: delegar cada vez mais responsabilidade às pessoas
envolvidas nas atividades diretas do negócio, de tal forma que a tarefa
da gerência seja a de dar suporte ao chão de fábrica:

• autoridade para parar a linha;
• programação de materiais;
• coleta de dados;
• resolução de problemas;

 Desenvolvimento de pessoal: ao longo do tempo, o objetivo é criar
mais membros da empresa que possam suportar os rigores de ser
competitivo;

 Qualidade de vida no trabalho: inclui envolvimento no processo de
decisão, segurança de emprego, diversão e instalações da área de
trabalho;

 Criatividade: elemento indispensável a motivação, sucesso e
aprimoramento.
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PRODUÇÃO ENXUTA NO SETOR DE 
SERVIÇOS: CASO DO HOSPITAL DE CLÍNICAS 

DE PORTO ALEGRE - HCPA

Lisiane Priscila Roldão Selau; Mônica Gisele 
Brancher Pedó; Daniela dos Santos Senff; Tarcisio 

Abreu Saurin.

Revista Gestão Industrial
2009

WOMACK 
& JONES 
(1994)

• Eliminar passos desnecessários
• Alinhar todos os passos de uma atividade em um fluxo

contínuo
• Recombinar trabalhadores em equipes multifuncionais

dedicadas as atividades
• Continuamente empenhar-se para melhorar

BOWEN & 
YOUNGDAH

L (1998)

• Reduzir os trade-offs de desempenho
• Fazer os processos de valor agregado fluírem e implementar

sistema puxado pelo cliente
• Eliminar perdas na cadeia de valor das atividades, do

desenvolvimento à entrega
• Aumentar o foco no cliente e seu envolvimento nos

processos de desenvolvimento e entrega
• Dar poder aos funcionários e times

Princípios da Produção Enxuta em Serviços

SWANK (2003)

• Alocar os processos que têm ligação próximos uns aos
outros

• Padronizar procedimentos
• Eliminar loopings entre atividades
• Estabelecer o takt-time
• Balancear cargas de trabalho

SÁNCHEZ & 
PÉREZ (2004)

• Eliminação de perdas
• Melhoria contínua
• Equipes multifuncionais
• Entrega just-in-time
• Envolvimento de fornecedores
• Sistemas de informação flexíveis

ÅHLSTRÖM 
(2004)

• Eliminação de desperdícios
• Zero defeitos
• Puxar ao invés de empurrar
• Equipes multifuncionais
• Descentralização de responsabilidades
• Sistemas verticalizados de informação
• Melhoria contínua
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WOMACK & 
JONES 
(2005)

• Resolver o problema do consumidor completamente
assegurando que todos os serviços funcionam e
funcionam juntos
• Não desperdiçar o tempo do consumidor
• Prover exatamente o que o consumidor quer
• Prover o que é desejado exatamente onde é desejado
• Prover o que é desejado, onde é desejado e quando é
desejado

JONES 
(2006)

• Especificar o que cria e o que não cria valor na perspectiva do
cliente
• Identificar todos os passos necessários para desenhar,
pedir e produzir o serviço ao longo do fluxo para focalizar
perdas que não adicionam valor
• Fazer aquelas atividades que criam valor fluir sem
interrupções, retornos, esperas ou fragmentos
• Fazer somente o que é puxado pelo consumidor
• Empenhar-se pela perfeição, melhorando continuamente os
serviços e o fluxo de valor

A produção enxuta considera como desperdício tudo o que
não agrega valor ao produto.

Uma das maiores fontes de desperdício são os estoques,
sendo que as causas por trás dos estoques devem ser
eliminadas.

Outra fonte de desperdícios é a conferência de qualidade.

Exemplos de desperdício em um hospital: subutilização de
material, teste de laboratório, cirurgias e uso de medicação
desnecessária e layouts que fazem pacientes moverem-se
desnecessariamente.

a) Eliminação de desperdícios

b) Zero defeito
Para atingir alta produtividade, todas as partes e produtos
devem ser livres de falhas desde o seu começo.

A busca pela qualidade deve ser responsabilidade de todos.
Em serviços de saúde é crucial atingir o zero defeito.

A qualidade dos equipamentos e medicamentos é de
extrema importância, sendo, portanto, sua fabricação
sujeita à altíssima qualidade.

Para alcançar o zero defeito é importante que métodos,
processos e procedimentos sejam bem desenvolvidos.
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c) Puxar ao invés de empurrar
O ponto inicial é o pedido do cliente. Utiliza-se o
controle de material just-in-time.

Um sistema de saúde já é, por definição, caracterizado
como um sistema puxado, pois não pode ser
armazenado e é fornecido aos pacientes conforme sua
demanda.

Contudo, a maioria dos hospitais opera com um misto
entre os sistemas puxado e empurrado, pois existe uma
agenda de cirurgias, e os pacientes são mantidos em
uma fila (virtual ou física).

d) Equipes multifuncionais

Cada equipe é responsável por realizar todas as tarefas de
sua etapa no fluxo e também por atividades indiretas como
manutenção, qualidade, movimentação e controle de
material.

As equipes são unidades importantes na organização de um
hospital, sendo que existem diversos tipos: equipes de
cirurgiões, de enfermeiras, de atendentes, etc.

É possível ter certa flexibilidade entre estes times, mas
muito restrita, pois as funções são muito bem definidas e
diferentes umas das outras.

e) Descentralização de responsabilidades

Nos sistemas de produção enxuta, a autoridade e
responsabilidade são levadas para os níveis mais baixos
da organização, sendo que as atividades de supervisão
são transferidas para as equipes.

A descentralização de responsabilidades é considerada
aplicável e apropriada às definições em um hospital,
contudo um fator complicador é que os hospitais
geralmente têm duas hierarquias uma profissional e
uma administrativa.
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f) Sistemas verticalizados de informação

São sistemas simples que capacitam as equipes
multifuncionais a trabalharem de acordo com as metas da
empresa.

Trabalham em tempo real, objetivando identificar e resolver
problemas. As informações são importantes em um hospital,
sendo que um sistema verticalizado é válido para
compartilhar informações ao longo da organização, com um
foco particular em agregar valor a todos.

As principais informações a serem compartilhadas seriam o
fluxo do paciente, o tempo de realização de procedimentos e
as notícias sobre os pacientes.

g) Melhoria contínua

O único objetivo é a perfeição, com o envolvimento dos
operadores na melhoria contínua (Kaisen).

Trabalhar com melhoria contínua em pequenos grupos
é consideravelmente aplicável em um hospital.

Normalmente já ocorrem nas rotinas internas as
reuniões de departamentos e de blocos, mas elas
raramente têm o foco em melhoria.

De acordo com Fitzsimmons e Fitzsimmons (2005), o
controle de estoques é uma das principais questões
nas operações de manufatura, enquanto que, em
serviços, o problema correspondente é a espera do
cliente, ou seja, as filas.

Por estes motivos que, para aplicação dos princípios
enxutos, é interessante a aplicação da ferramenta de
mapeamento de fluxo de valor, adaptada para serviços
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Mapeamento de Fluxo de Valor 
adaptado ao setor de serviços

A aplicação de princípios enxutos em indústrias, em geral,
é iniciada pelo Mapeamento do Fluxo de Valor (MFV) no
processo produtivo.

De acordo com Rother e Shook (1999), um fluxo de valor é
toda ação (agregando valor ou não) necessária para trazer
um produto por todos os fluxos essenciais, sendo:

 o fluxo de produção desde a matéria-prima até
os braços do consumidor e;

 o fluxo do projeto do produto, da concepção
até o lançamento.

Consumo Lean

Para utilizar o MFV no setor de serviços, Womack e
Jones (2005) desenvolveram uma forma de
mapeamento de processos para identificação de
perdas de valor, o chamado Consumo Lean.

O consumo é um processo contínuo, um conjunto de
ações executadas em um determinado período, para
solucionar um problema.

Assim, o objetivo principal dos prestadores de serviço
deve ser solucionar os problemas dos seus clientes.

Consumo Lean
Seis princípios básicos do Consumo Lean, ou Consumo
Enxuto:

1.Resolva completamente o problema do cliente;
2.Não desperdice o tempo do cliente (minimizar o custo
total do consumo, que é o preço pago e o tempo gasto para
comprá-lo);
3.Forneça exatamente o que o cliente quer;
4.Entregue o produto aonde o cliente quer;
5.Entregue o produto quando o cliente quiser;
6.Reduza o número de decisões que o cliente precisará
tomar para solucionar o seu problema.
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MAPEAMENTO DO FLUXO DE VALOR

Atividades desenvolvidas durante o processo 
de Ressecção Transuretral de Próstata

ÁREA /
PROFISSIONAL TEMPO SEQ. DESCRIÇÃO

Equipe médica do 
ambulatório 1 h

1

Entra em contato com paciente e confirma a data da cirurgia (que será em 15 dias). Confirma no
Sistema (Portal de Cirurgias) a cirurgia do paciente e solicita material necessário. Médico solicita
leito para internação.
Médico solicita internação para uma unidade especial e orienta o paciente a vir no dia cirurgia,
na primeira hora, e se dirija diretamente ao BC.

Administrativa do BC 5 min

2

3

Recebe paciente na secretaria do BC, verifica documentos coloca junto ao prontuário, verifica a
disponibilidade do leito reservado.
Entrega prontuário na sala de preparo para a Enfermeira e ou Técnica de Enferm. e avisa da
chegada do paciente.

Equipe de enferm. da 
sala preparação do 
BC

10 min
4

Faz a Admissão do paciente, na sala de preparo, colhendo dados e verificando alguma
intercorrência que possa alterar a cirurgia. Orienta o paciente sobre o setor.

Pessoal de limpeza 10 min 5 Limpa a sala que foi usada para a cirurgia anterior, retira lixo.
Intrumentadora e
circulante de sala 10 min 6 Retirada de todo o instrumental e material utilizado na cirurgia anterior e colocação de material

novo.
Enfermeira do BC e 
médico anestesista 5 min 7 Busca paciente na sala de preparo e o encaminha para a sala de cirurgia.

Médico anestesista 
enfermeira do BC 30 min

8

9

Conversa com o paciente e avisa o que vai ser feito. Punciona veia para medicação, realiza a
entubação e outros controles e avisa ao cirurgião que pode iniciar a cirurgia.
Conversa com o paciente e avisa o que vai ser feito. Posiciona o paciente, faz rapagem de pelos,
se for necessário, coloca placa de cautério e auxilia anestesista.

Equipe cirúrgica 10 min 10
Se prepara para o ato cirúrgico. Escovação e vestimenta, preparo do paciente com campos
cirúrgicos. Inicia a cirurgia depois de confirmar com Anestesista e equipe de enfermagem.

Equipe cirúrgica 2 h 11 Realiza o ato cirúrgico e o término é com o fechamento da pele e
curativo.

Técnico de
enfermagem 30 min 12 Verifica sinais vitais, posiciona paciente, mede sondas e cateteres, administra as medicações

prescritas.

Equipe anestésica e
enfermeira 15 min 13

Entregam paciente na sala de recuperação, informam ao anestesista e enfermeira da sala de
recuperação o que ocorreu durante a cirurgia, salienta algum cuidado se for o caso, informa de
alguma intercorrência.

Equipe cirúrgica 15 min 14 Vai até a secretaria do BC e dá informações sobre término da cirurgia a familiares e
acompanhantes.

Tempo Total 320 min (5h 33 min)

Análise
Considerando como critério para a geração de
valor as situações de preparo do paciente para a
cirurgia, ato cirúrgico e encaminhamento do
paciente à sala de recuperação, a verificação dos
processos pela perspectiva do Bloco Cirúrgico
(BC) mostra que 50% das atividades
desenvolvidas durante o atendimento ao
paciente não agregam valor.
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Análise
As etapas do processo que não são geradoras de
valor são referentes às atividades burocráticas,
preparo da sala de cirurgia e da equipe cirúrgica.

Embora não seja possível eliminar essas tarefas
que não agregam valor, verifica-se que há
atividades que são executadas de forma
sequencial que poderiam ser executadas em
paralelo com outras, o que reduziria os tempos
totais envolvidos no procedimento.

MAPEAMENTO DO FLUXO DE VALOR

Processo de Ressecção Transuretral de 
Próstata, pela perspectiva do Paciente

TEMPO ORDEM DESCRIÇÃO

20 min 1
Recebe ligação do cirurgião confirmando a data da cirurgia. Confirma 
orientação já dada sobre jejum, exames médicos e acompanhamento 
obrigatório de familiar.

15 dias 2 Aguarda pela data da cirurgia.
5 min 3 No hospital, no dia da cirurgia, apresenta a documentação e o familiar.
10 min 4 Aguarda chamada da equipe de enfermagem para entrar no bloco cirúrgico.

10 min 5 É chamado pela equipe de enfermagem. É encaminhado para a sala de 
preparo. É preparado para a cirurgia.

10 min 6 Aguarda, na sala de preparo, ser levado para a sala de cirurgia.
5 min 7 É levado para a sala de cirurgia.

30 min 8 Enfermeira e Anestesista admitem paciente na sala de cirurgia: verificam 
vias respiratórias, fazem preparos específicos, anestesia, etc.

10 min 9 Aguarda início da cirurgia (já anestesiado).
2 h 10 Cirurgia é executada.

30 min 11 Técnico de Enfermagem verifica sinais vitais, posiciona paciente, mede 
sondas e cateteres, administra as medicações prescritas.

15 min 12 É levado para a sala de recuperação.

15 min 13
Enfermeira da sala de Recuperação da notícias pessoalmente, aos familiares 
ou acompanhantes, de 2 em 2 horas dos pacientes que estão na sala de 
recuperação.

Tempo Total 21.880 min (15 dias, 4 h 67 min)
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Análise

A análise da perspectiva do paciente demonstra que o
maior problema existente é o tempo de espera entre a
confirmação da data da cirurgia e a sua execução.

O paciente aguarda 15 dias para ser operado. Essa
etapa não foi alterada, em virtude de que o BC não
teria condições de efetuar qualquer modificação neste
prazo sem alterar as rotinas de outras unidades do
hospital.

Identificação da Aplicação dos Princípios 
Enxutos e Sugestões de Melhorias

Situação atual Conflitos observados Sugestões de melhoria

El
im

in
aç

ão
 d

e 
de

sp
er

dí
ci

o

 Atividades relacionadas são 
colocadas próximas umas das  
outras.

 Existem indicadores  para 
avaliação de tempos de cirurgia 
e espera.

 Existe controle de estoque
visual.

 Existem listas das salas com 
materiais disponíveis em cada
uma.

 Existem estimativas de tempo 
para as atividades nos POPs 
(Procedimentos Operacionais 
Padrão).

 Existe um setor de ouvidoria 
que leva as reclamações e 
necessidades dos pacientes 
para os gestores.

 O layout específico do processo 
da cirurgia é bem desenhado 
(em U).

 Layout não facilita remoção 
de pacientes graves.

 Muitas cirurgias sendo 
desmarcadas ou atrasadas.

 Enorme tempo entre  a 
marcação da cirurgia e a 
realização (1 ano).

 Muita burocracia em relação à 
looping de papéis  para 
assinatura.

 O acerto do paciente no setor 
de convênios é realizado 
somente em cima da hora da
cirurgia.

 O atraso nas cirurgias é 
medido somente no final, ou 
seja, se ela começa atrasada 
mas acaba dentro do 
esperado não é considerado
problema.

 Ocorrem atrasos no início das 
cirurgias por falhas na 
comunicação e entendimento 
entre equipe de anestesia e  
equipe médica.

 Tirar o Centro de 
Obstetrícia do mesmo 
andar (aumentar espaço).

 Médicos estimarem com 
mais precisão os tempos de 
cirurgia.

 Colocar código de barras 
em documentos e deixar 
apenas uma assinatura 
como obrigatória.

 O acerto do paciente no 
setor de convênios poderia 
ser feito anteriormente.

 Considerar atraso nas 
cirurgias quando elas 
começam fora do horário.

 Fazer grupo de trabalho 
com equipes de anestesia e 
cirúrgica para resolver o 
problema de horário de 
início de cirurgias.
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Situação atual Conflitos observados Sugestões de melhoria

Ze
ro

 d
ef

ei
to

 Há dispositivos a prova de 
falhas: forma de dobra das 
roupas para evitar 
contaminação, identificação 
diferentes de materiais 
esterilizados, pergunta do 
questionário de admissão do 
paciente sobre o 
procedimento, etc.

 Existem métodos 
padronizados (POPs).

 Existe uma comissão de 
medicamentos que faz a 
aprovação e controle de tudo 
que é utilizado.

 Existe a realização periódica 
de pesquisa de satisfação dos 
pacientes que é avaliada 
pelos gestores. 

 Realizam manutenção 
programada e preventiva.

 Sala de isolamento e CTI 
fora do bloco, sendo  
necessário sair com o 
paciente do bloco.

 Não busca conhecimento 
de melhores práticas com 
seu benchmarking.

 Sala de isolamento 
mais próxima do 
bloco e elevador 
próprio para 
transporte de 
paciente para CTI.

 Buscar troca de 
conhecimentos com 
outros hospitais.

Situação atual Conflitos observados Sugestões de melhoria

Pu
xa

r a
o 

in
vé

s d
e 

em
pu

rr
ar

 

 Existe entrega just-in-
time de materiais.

 As entregas por parte 
do almoxarifado 
central são feitas 
diariamente.

 O centro de materiais 
não conhece muito a 
respeito de cada uma 
das especialidades.

 O contato com 
fornecedores é 
restrito em função de 
possibilidade de
fraudes.

 Poderia haver mais 
comunicação e 
envolvimento entre 
os setores.

 Existem falhas no 
sistema de marcação 
de cirurgias.

 Melhorar a 
comunicação entre os 
setores, implantando 
um programa para um 
setor conhecer o
outro.

 Melhorar
comunicação entre 
CME e bloco cirúrgico 
(telefone não é 
eficiente).

 Software para
escala de cirurgias 
com atualização on-
line ecompra de 
mais computadores.

Situação atual Conflitos observados Sugestões de melhoria

Eq
ui

pe
s m

ul
tif

un
ci

on
ai

s

 Existem reuniões 
periódicas para troca de
experiências.

 Treinamentos podem 
ser solicitados sempre 
que necessários ao RH.

 Os líderes são eleitos 
pelos outros da equipe.

 Existem vários grupos 
de  estudo para 
assuntos específicos 
com repasse de 
informações
aprendidas.

 Funções muito 
diferenciadas que não 
permitem rotação de 
atividades.

 Não existe nenhum 
tipo de rodízio.

 Troca de experiências 
entre o bloco e o 
centro de materiais 
com revezamento de
equipes.

 Verificar possibilidade 
de implantar rodízio 
de funcionários em 
alguns postos de 
trabalho (ex.: técnicos 
de enfermagem, 
pessoal da sala de 
recuperação, etc.).
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Situação atual Conflitos 
observados Sugestões de melhoria

D
es

ce
nt

ra
liz

aç
ão

 d
e 

re
sp

on
sa

bi
lid

ad
es

 Responsabilidades bem 
definidas, padronizadas e
documentadas.

 Existem reuniões 
periódicas entre 
funcionários e 
supervisores e entre os 
supervisores e a alta
direção.

 Existem check-list de 
inspeções e limpezas de 
salas com rubrica do 
responsável.

 Os funcionários são 
incentivados a identificar 
e resolver problemas.

 Para alguns 
procedimentos é 
necessária a 
autorização do 
supervisor.

 Fazer uma verificação 
geral de quais 
atividades realmente 
precisam de 
autorização superior 
e quais podem ser 
feitas sob própria 
responsabilidade.

Situação atual Conflitos observados Sugestões de melhoria

Si
st

em
as

 v
er

tic
al

iz
ad

os
 d

e 
in

fo
rm

aç
ão

 As informações são 
amplamente difundidas, 
chegam a todos os níveis 
e todos sabem
interpretá-las.

 Existe uma TV com 
informações de 
localização de paciente 
para familiares.

 O controle do 
desempenho das 
atividades é feito através 
das especificações dos
POPs.

 Estão montando o Mapa 
Estratégico (BSC).

 O acesso às 
informações de 
cirurgias e troca de 
horários é manual e 
propenso a falhas.

 Informações sobre 
liberação de leitos 
acabam atrasando 
procedimentos.

 Não existe um local 
separado para informar
familiares.

 Lista base de kits para 
cirurgias estava
desatualizada.

 Software para escala de 
cirurgias com 
atualização on- line e 
compra de mais 
computadores.

 Melhorar o fluxo de 
informação sobre as 
vagas de leitos.

 Criação de uma sala 
reservada para 
atendimento a 
familiares.

 Fazer atualização e 
prever revisão periódica 
da lista  base de kits 
para cirurgias.

Situação atual Conflitos observados Sugestões de melhoria

M
el

ho
ria

 co
nt

ín
ua

 Os funcionários são 
incentivados a 
participar com 
sugestões que são 
avaliadas em reuniões 
periódicas e que se 
implementadas são 
acompanhadas quanto 
a sua eficiência.

 Quando um novo 
serviço é implantado, 
primeiramente são 
realizadas reuniões
de planejamento.

 As ferramentas da 
qualidade para auxilio 
na busca pela melhoria 
contínua, já foram mais 
utilizadas, sendo que 
atualmente estão mais 
em desuso.

 Não existem grupos de 
melhoria contínua com 
os funcionários de base.

 Verificar as 
ferramentas que 
estão sendo utilizadas 
hoje e quais outras 
poderiam agregar 
valor à sistemática de 
melhoria contínua.

 Implantar grupos de 
melhoria contínua 
com os funcionários 
de base.
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Conclusões
Investir na melhoria de processos visando à
eliminação de possíveis desperdícios sejam eles de
caráter burocrático, de controle, de retrabalho ou
parte daquela atividade que o cliente não deseja e
nem quer pagar, é fundamental para que as empresas
prestadoras de serviços se mantenham competitivas.

Para auxiliar neste sentido, os princípios da produção
enxuta e o mapeamento de processos se encaixam
muito bem, o que foi verificado com o estudo
realizado.

Conclusões

Foi possível constatar a aplicabilidade de todos os
princípios levantados na literatura, sendo que em
diferentes graus de aplicação devido a
especificidades do setor hospitalar.

O princípio da eliminação de desperdício foi o que
apresentou maior potencial de melhorias a serem
implantadas
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