
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melhoria Sustentada do Serviço prestado nas Urgências de 
um Centro Hospitalar 

 

Ana Maria Pinho Matos 

 

Dissertação de Mestrado 

Orientador na FEUP: Prof. Ana Maria Camanho 

 

 

 

 

Mestrado Integrado em Engenharia Industrial e Gestão 

 

2016-07-04 

 

 



Melhoria Sustentada do Serviço prestado nas Urgências de um Centro Hospitalar 

ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus pais e à minha irmã 



Melhoria Sustentada do Serviço prestado nas Urgências de um Centro Hospitalar 

 

iii 

Melhoria Sustentada do Serviço prestado nas Urgências de um Centro 
Hospitalar 

 

O setor da saúde enfrenta importantes desafios que irão, num futuro próximo, condicionar o 

acesso e a qualidade do Serviço Nacional de Saúde. O aumento do envelhecimento da 

população e o crescimento da despesa pública no setor da saúde são tendências que importa 

inverter o mais rápido possível. 

Nos Serviço de Urgência, problemas como as longas filas de espera e o congestionamento dos 

atendimentos são consequências de ineficiências que afetam o desempenho do sistema. Nesta 

dissertação, apresenta-se uma abordagem baseada nos princípios e filosofia Kaizen para a 

resolução dos problemas de desorganização e ineficiência interna do Serviço de Urgências do 

Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga. Esta metodologia ambiciona a eliminação de todo 

o tipo de desperdício e a criação de valor acrescentado de forma sustentável. 

A primeira etapa do projeto é o mapeamento da situação atual recorrendo à ferramenta Value 

Stream Mapping (VSM), na qual se analisou o percurso de um paciente desde a entrada até à 

saída do Serviço de Urgência. De seguida, identificaram-se todos os problemas evidenciados 

pelo VSM e desenharam-se soluções para os resolver de forma estruturada e sustentável. Estas 

soluções foram organizadas oito vetores de melhoria que se dividiram em soluções estruturais, 

com intervenção na planta do edifício e soluções não estruturais. 

As soluções estruturais incluem mudanças de layout para otimizar a criação de fluxo no 

percurso do doente dentro do Serviço de Urgência. As soluções não estruturais pretendem 

ultrapassar problemas relacionados com o Planeamento de Recursos, a Gestão Visual, o Fluxo 

de Meios Complementares de Diagnóstico e a Gestão do Processo de Normalização. 

Para além de alterar os processos, este projeto também promoveu uma mudança cultural na 

organização. Para além de ter processos robustos, é essencial ter-se pessoas motivadas a 

melhorar continuamente. 

Apesar da Filosofia Kaizen ainda não se encontrar amplamente divulgada na área dos serviços 

de saúde, são muitas as oportunidades que se detetam para a sua utilização neste setor. O 

sucesso deste projeto no Serviço de Urgência do Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga é um 

exemplo do contributo que esta metodologia pode trazer para a melhoria dos serviços prestados 

aos utentes dos serviços de saúde. 
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Sustained improvement of the Emergency Service of an Hospital 
Center 

 

The healthcare sector faces important challenges that in a near future will affect the access and 

the quality of the National Healthcare Service. The aging of the population and the increase of 

the public spending in this sector are trends that need to be reversed as soon as possible. 

Problems such as the long waiting lines and the congestion in the medical care are consequences 

of inefficiencies that affect the performance the Emergency Service system. This dissertation 

presents an approach based on the Kaizen principles and philosophy to solve the disorganization 

and internal inefficiency problems at the Emergency Service at Centro Hospitalar Entre Douro 

e Vouga. This methodology aims the elimination of waste and the increase of value added in a 

sustainable way. 

The first phase of the project was the Value Stream Mapping (VSM) of the current situation 

where a patient flow as analyzed form beginning to end. Next, all the problems revealed by the 

VSM were analyzed and solutions were designed in order to solve them in a sustained way. 

These solutions were organized in 8 improvement vectors divided in Structural Solutions with 

interventions in the building plan and Non-Structural Solutions. 

The Structural Solutions are mostly concerned with changes in the layout in order optimize the 

flow of the patient inside the Emergency Service. The Non-Structural Solutions aimed to solve 

problems related to the Resource Planning, Visual Management, the Flow of the auxiliary 

diagnostic and therapeutic means and the Management of the Standardization Process. 

Besides changing the processes, this project also promoted a cultural change in the organization. 

No only robust processes are needed, but also motivated people are essential to continuously 

improve. 

Even though the Kaizen Philosophy is not yet largely disseminated in this sector of the 

healthcare services, there is a plethora of opportunities ready to be taken in the healthcare sector. 

This project at the Emergency Service of Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga is an example 

of the contribution that this methodology can bring to the improvement of the service provided 

to the patient. 
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1 Introdução 

Esta dissertação, realizada em ambiente empresarial, descreve um projeto de aplicação da 

filosofia Kaizen ao setor da saúde. Este setor apresenta características muito próprias, que o 

diferencia de outros tipos de serviços. Desde logo, a facilidade com que se deteta o desperdício 

que afeta diretamente o cliente. Poucas pessoas serão capazes de detetar o desperdício numa 

fábrica do setor automóvel, já que o cliente apenas usufrui do produto final adquirido. No 

entanto, no contexto de serviços, como a educação ou a saúde, a desorganização da instituição 

prestadora do serviço é facilmente percecionada pelos clientes. Num Serviço de Urgência, onde 

todas as atividades e todos os minutos contam, a existência de desperdício é particularmente 

prejudicial para os utentes. O principal objetivo deste projeto, realizado no Centro Hospitalar 

Entre Douro e Vouga (CHEDV), é melhorar a organização interna do serviço de urgência, 

assegurando ganhos de eficiência que se reflitam no serviço prestado aos clientes. 

A metodologia seguida neste projeto consistiu na aplicação dos princípios da filosofia Kaizen 

ao Serviço de Urgência (SU) do CHEDV, para melhorar de forma sustentada a qualidade do 

serviço prestado aos doentes. Apesar das aplicações da filosofia Kaizen serem mais frequentes 

em setores industriais do que no setor da Saúde, este projeto pretende demonstrar que os 

problemas de eficiência interna, desperdício e produtividade reduzida podem ser ultrapassados 

de forma sustentada recorrendo a soluções simples, que requerem um investimento financeiro 

reduzido. 

Esta dissertação resulta da parceria entre o CHEDV e a consultora Kaizen Institute (KI). Esta 

empresa foi fundada em 1985 por Masaaki Imai. Atualmente está presente em mais de 35 

países, atuando nos mais variados setores da economia. O KI baseia o seu modelo no Sistema 

de Gestão do Grupo Toyota, no sentido de permitir que instituições públicas ou privadas atinjam 

vantagens competitivas que assegurem um crescimento sustentado ao longo do tempo. 

1.1 Enquadramento do projeto e motivação 

O atual contexto económico e político europeu tem obrigado os governos a reduzir a despesa 

pública nos serviços de saúde. Simultaneamente, é esperado pelos utentes um aumento do nível 

de serviço prestado. É neste contexto que os serviços públicos, pressionados para aumentar a 

sua eficiência, têm vindo a adotar metodologias e processos que permitam ganhos de eficiência. 

Neste projeto, cujo tema é a melhoria sustentada do serviço prestado nas urgências de um centro 

hospitalar, apresenta-se uma aplicação da filosofia Kaizen e do Lean Thinking, que procura 

continuamente reconfigurar os processos organizacionais com o objetivo de reduzir o 

desperdício e aumentar a produtividade. Para tal, utiliza-se um conjunto de técnicas que, 

aliadas, permitem desenvolver uma cultura de Melhoria Contínua (Radnor et al, 2012). 

1.1.1 O Serviço Nacional de Saúde português 

A área da saúde em Portugal não é exceção às tendências europeias, pela que a necessidade de 

mudança com visto a assegurar melhorias de desempenho tem vindo a tornar-se cada vez mais 

clara e proeminente. 

Segundo um estudo de satisfação dos utentes do sistema de saúde português (DGS 2015), o 

nível de satisfação geral da população com a prestação de cuidados de saúde é, globalmente, 

bastante elevado, tal como se mostra na Figura 1, cerca de 83% dos inquiridos considera que a 

qualidade dos serviços prestados correspondeu ao esperado. No entanto, de acordo com a Figura 

2, 39% dos inquiridos (utilizadores do setor público ou privado) consideram que o sistema de 

saúde necessita de grandes mudanças ou ajustamentos. 
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Figura 1: Análise da Qualidade dos serviços prestados (retirado de DGS, 2015, p.26) 

 

Figura 2: Análise da opinião geral sobre o SNS (retirado de DGS, 2015, p.30) 

É ainda curioso notar o facto da percentagem de utentes do setor privado que entende haver 

necessidade de grandes mudanças ou ajustamentos no sistema de saúde Português (42%) ser 

superior à dos utilizadores do setor público (38%). Isto pode dever-se ao facto de muitos 

serviços privados de saúde já terem incluído na raiz do seu funcionamento um modelo de gestão 

com foco na eficiência interna e qualidade do serviço prestado, pelo que os seus utilizadores 

consideram importante que o sistema de saúde nacional siga um caminho idêntico. 

Apesar do setor público de saúde ter vindo a ser protagonista de vários procedimentos clínicos 

avançados, tal não acontece com a mesma frequência ao nível do modelo de gestão. Vários são 

os problemas deste setor que enchem as páginas dos jornais e afetam a experiência dos utentes: 

longos tempos de espera, desorganização e deterioração física dos espaços, desperdícios e 

congestionamento dos utentes. Estas dificuldades são o reflexo de ineficiências internas 

relativas ao fluxo de doentes e de informação, layouts desadequados, duplicação de informação 

ou ausência da medição e controlo de indicadores-chave. É assim essencial atuar no sentido de 

reduzir estas ineficiências proporcionando ao utente um nível de serviço mais elevado 

relativamente aos cuidados prestados. 

Um outro desafio importante que motiva este projeto relaciona-se com as tendências do Serviço 

Nacional de Saúde (SNS) observadas nos últimos anos. A Figura 3 mostra que o índice de 

envelhecimento em Portugal, calculado pela relação entre o número de idosos e o número de 
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jovens, tem desde 2001 uma maior proporção de idosos do que de jovens. Este grupo etário tem 

necessidades de saúde específicas, nomeadamente a exigência de mobilização rápida de 

socorros de emergência, que é diretamente afetada pela qualidade do Serviço de Urgência (CES 

2013). 

 

Figura 3: Evolução do índice de envelhecimento em Portugal, entre 1960 e 2010 (informação da base de dados 

PORDATA, www.pordata.pt). 

A melhoria do nível de serviço prestado não pode ser dissociada de outra grande motivação: a 

despesa pública na Saúde. Em termos percentuais, entre 2013 e 2015, o crescimento do 

financiamento foi sempre inferior ou igual ao da despesa (ver Figura 4). Em 2014 e 2015, a 

despesa do SNS foi superior ao financiamento em, aproximadamente, 50 milhões de euros. Este 

facto, aliado ao envelhecimento da população, levam a concluir que o sistema enfrentará 

problemas graves no futuro, uma vez que não é sustentável. É premente que o Estado Português 

encontre melhores formas de gerir os serviços de saúde, no sentido de inverter rapidamente esta 

tendência. 

 

Figura 4: Financiamento e Despesa do SNS (informação da base de dados PORDATA, www.pordata.pt) 

É nesta conjetura de pressão para melhorar o nível de serviço, sem incorrer em custos 

adicionais, que muitos centros hospitalares iniciaram processos de mudança estrutural, como o 

que se relata nesta dissertação. É, assim, urgente avaliar o atual sistema de gestão deste sector 

para que se consiga melhorar e caminhar rumo a um serviço de saúde verdadeiramente 

universal, integrado, social e gratuito.  
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1.1.2 O Serviço de Urgência 

O serviço de Urgências funciona, na maioria dos casos, como o rosto do hospital. O nível de 

cuidados que este presta é fundamental para a formação da opinião dos utentes relativamente 

aos cuidados de saúde prestados pelo centro hospitalar. No entanto, o serviço de Urgências 

apresenta um conjunto de particularidades que o distingue de qualquer outro serviço clínico. 

Desde logo, o facto de ser um serviço cuja procura é sujeita a várias flutuações ao longo do ano. 

Como resultado desta sazonalidade, existem picos de afluência às Urgências, que, idealmente, 

deveriam afetar o planeamento de recursos disponíveis para a prestação do serviço. 

Para além disso, no caso de a afluência ultrapassar os limites máximos para os quais o Serviço 

está dimensionado, este deve organizar-se no sentido de conseguir responder de forma rápida e 

eficaz à procura. Este paradigma é ligeiramente diferente do existente na indústria, na qual 

existe a possibilidade de recusar encomendas em cenários de escassez de recursos humanos 

e/ou materiais. Tal não é válido para um Serviço de Urgência, dado que é essencial satisfazer a 

totalidade da procura que surge em cada momento. 

No que respeita à organização, a unidade de Urgências também se distingue de outros serviços 

de saúde. Neste caso, a equipa de trabalho é multidisciplinar e exige a coordenação de diferentes 

especialidades médicas e até centros de responsabilidade. Neste serviço torna-se crítico a 

coordenação e organização entre os diferentes intervenientes do processo. 

1.2 O Serviço de Urgências do Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga 

A organização por Centros Hospitalares (CH) reflete a necessidade de reforçar a articulação e 

complementaridade dos estabelecimentos hospitalares do SNS, através do melhor 

aproveitamento da capacidade instalada. A criação destes CHs traduziu-se, entre outras, nas 

seguintes melhorias: acessibilidade e qualidade dos cuidados prestados, racionalização da 

gestão de recursos humanos, complementaridade assistencial entre unidades existentes, 

rentabilização de recursos técnicos e humanos e melhoria a nível da gestão pela obtenção de 

ganhos efetivos que resultam das economias de escala (ERS 2012). 

O Centro Hospitalar entre Douro e Vouga resulta do agrupamento do Hospital de São Sebastião 

(Santa Maria da Feira), Hospital Distrital de São João da Madeira e o Hospital de São Miguel 

(Oliveira de Azeméis). A partir de 2009, este Centro Hospitalar passou a reunir a prestação de 

cuidados de saúde a aproximadamente 340.000 habitantes, residentes nos concelhos Norte do 

Distrito de Aveiro. No que diz respeito ao Serviço de Urgência, o CHEDV recebeu, no passado 

ano de 2015, aproximadamente 72200 doentes. 

Para melhor se compreender a realidade na qual o CHEDV se insere, analisaram-se as seguintes 

dimensões: o índice de desenvolvimento humano (IDH) da região, os rácios de capacidade e a 

análise da proximidade de acesso. 

O índice de desenvolvimento humano (IDH), que apresenta valores entre 0-baixo e 1-alto, 

permite aferir as condições socioeconómicas da região em que este CH se insere. O CHEDV 

apresenta um IDH de 0,7, isto é, um desenvolvimento médio, o que o coloca em 16º lugar entre 

os 24 Centros Hospitalares portugueses. A heterogeneidade que se verifica entre as 

características das populações das áreas de abrangência dos vários Centros Hospitalares não 

vem refletida nos Contratos-Programa celebrados entre os CH e a Administração Regional de 

Saúde (ARS), o que constitui um desafio à gestão dos CH. Nestes contratos, onde se 

estabelecem as atividades, os objetivos e os resultados a atingir em determinado período, 

instituem também o montante de financiamento de acordo com uma determinada produção 

contratada. 

Quanto à capacidade, existe uma inadequada distribuição de profissionais de saúde no território 

nacional, quer sejam médicos ou enfermeiros. Como se conclui pela Tabela 1, o CHEDV 
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apresenta rácios de capacidade muito inferiores às médias europeias e nacionais, o que indicia 

potenciais dificuldades de acesso desta população a cuidados de saúde hospitalares. 

Tabela 1: Análise da Capacidade I, II e III para o CHEDV, Portugal e UE 

 
Capacidade I 

nº médicos/1000 habitantes 
Capacidade II 

nº enfermeiros/1000 habitantes 
Capacidade III 

nº enfermeiros/nº médicos 

CHEDV 1.5 2.1 1.4 

Portugal 3.7 5.7 1.5 

EU 3.3 9.8 3 

A análise da proximidade de acesso é feita determinando o tempo máximo de viagem 

(considerando o concelho mais distante de cada estabelecimento) e o tempo médio de viagem 

(através do cálculo de uma média composta dos concelhos abrangidos por cada CH). A 

referência para o tempo de viagem são 90 minutos. O tempo máximo de viagem desde o 

concelho mais distante do CHEDV (Arouca) é 41 minutos e o tempo médio é 22 minutos. O 

CHEDV posiciona-se como o 13º estabelecimento com maior tempo máximo de viagem, entre 

os 24 CH. Esta análise permite antecipar algumas dificuldades ao nível do acesso e dos recursos 

deste Centro Hospitalar. 

A estrutura orgânica do CHEDV compreende três serviços: Serviço de Prestação de Cuidados, 

Serviço de Suporte à Prestação de Cuidados e Serviço de Gestão e Logística (Anexo A). O 

primeiro destes Serviços reúne quatro centros de responsabilidade: o Médico, o Cirúrgico, o de 

MCDTs (Meios Complementares de Diagnóstico) e o de Anestesiologia, Emergência e 

Cuidados Intensivos. O Serviço de Urgência do Hospital de São Sebastião, âmbito desta 

dissertação, insere-se neste último centro de responsabilidades e é classificado como um 

Serviço de Urgência Médico-Cirúrgica, que se refere ao primeiro nível de acolhimento das 

situações de urgência/emergência. Trata-se, por isso, de uma unidade diferenciada que se 

articula com o hospital do nível superior (hospital com Serviço de Urgência Polivalente, neste 

caso o Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia) e com os do nível inferior (hospital com Serviço 

de Urgência Básica, neste caso o Hospital de São Miguel). Sempre que um dos hospitais da 

rede de emergência médica não tem capacidade de atendimento de doentes, deve referenciá-los 

ao CHEDV, sendo que a referência, transporte e contacto é da responsabilidade do INEM 

(Instituto Nacional de Emergência Médica). 

O principal problema desta unidade hospitalar que motivou este projeto foi a vontade de reduzir 

os elevados tempos de espera no SU, de forma a melhorar o nível de serviço oferecido aos 

utentes. O máximo da média semanal do tempo de permanência de um doente no SU ocorreu 

em Janeiro de 2015 com uma permanência neste centro hospitalar de, aproximadamente, 

5h38m. É neste contexto de reestruturação que o hospital deu início a um conjunto de processos 

de melhoria, nos quais pretende envolver de forma ativa todos os colaboradores. 

1.3 Objetivos do projeto 

Os objetivos que se pretendem atingir com este projeto são os seguintes: 

 Criação de métricas de controlo do Serviço de Urgência; 

 Aumento do nível de serviço oferecido aos utentes, incluindo a redução do tempo 

médio de permanência dos utentes no Serviço; 

 Implementação de uma cultura de melhoria contínua sólida e transversal, através de 

boa comunicação e espírito de equipa. 

O alcance simultâneo destes objetivos exige colaboração interdisciplinar entre os diversos 

setores que constituem o SU, de forma a garantir o envolvimento de todos e a sustentabilidade 

dos resultados alcançados. 
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1.4 Metodologia 

O método de trabalho utilizado para a elaboração deste projeto inclui três fases: a fase de 

diagnóstico, a fase de implementação e a fase de avaliação dos resultados alcançados. O 

principal objetivo da fase de diagnóstico é planear a estratégia de Melhoria Contínua. Para tal, 

procedeu-se à análise da situação atual, selecionando-se os Value Streams que, pela sua 

importância para a organização e potencial de melhoria, se consideram prioritários no contexto 

deste projeto. Em seguida, definiu-se o plano de implementação. Durante a fase de 

implementação, executou-se o plano de Workshops para Melhoria da Qualidade e do Serviço 

ao Cliente e para a Implementação de uma Cultura de Melhoria Contínua. Na etapa de avaliação 

dos resultados obtidos, utilizam-se dados disponibilizados pelo CHEDV, assim como alguns 

recolhidos no terreno durante a execução do projeto, no sentido de avaliar o grau de 

cumprimento dos objetivos e a evolução dos diferentes projetos. 

1.5 Estrutura da dissertação 

O capítulo que se segue começa por se fazer uma breve referência aos princípios da Filosofia 

Kaizen transversais a todo o projeto. De seguida, apresenta-se com maior detalhe a aplicação 

desta filosofia ao setor da saúde que, por possuir um conjunto de características distintivas dos 

demais setores, tem sido menos estudada. Ainda no capítulo 2 detalham-se as principais 

ferramentas Kaizen utilizadas, nomeadamente o Total Flow Management (TFM) e o Value 

Stream Mapping (VSM), assim como as ferramentas de gestão da mudança que permitem à 

equipa dar continuidade às melhorias alcançadas ao longo do projeto (Kaizen Diário). 

A apresentação da situação atual do serviço de Urgências é feita no capítulo 3, no qual se faz o 

levantamento e análise da situação inicial do Serviço de Urgências do CHEDV com o objetivo 

de compreender os processos iniciais e identificar as causas-raiz dos principais problemas. 

No capítulo 4 apresenta-se a Visão Futura através do detalhe dos principais vetores de mudança 

que constituem a solução proposta. 

No quinto capítulo faz-se uma breve referência aos resultados obtidos até ao momento. 

Por último, apresentam-se as principais conclusões, desafios e lições aprendidas neste projeto. 
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2 Enquadramento 

2.1 Filosofia Kaizen 

Foi no início do seculo XXI, após a derrota do Japão na segunda Guerra Mundial, que a Toyota 

Motor Company superou a General Motors para se tornar a principal fabricante de automóveis 

do mundo. Foi nesta altura que nasceu a consciência acerca da importância do Kaizen no 

sucesso desta empresa (Imai, 2014). O desafio que enfrentou não se antecipava fácil de superar: 

alcançar a produtividade americana em três anos para sobreviver no mercado. Mais tarde, no 

final dos anos 70, as principais empresas americanas enfrentaram uma competição feroz que 

surgiu devido a uma mudança radical na essência do mercado: a Ford perdeu mais de 3 biliões 

de dólares num período de 3 anos, a Chrysler recorreu a empréstimos do governo Norte 

Americano para evitar a falência e a Xerox perdeu metade dos seus mercados. As vantagens 

competitivas trazidas pelos novos líderes de mercado assentavam numa nova filosofia de 

gestão: o Kaizen (Faerberg e Kozhenikov, 2013). 

O termo “Kaizen” corresponde a um estilo de gestão que surgiu em meados do século passado 

e que a Toyota tornou global. Por outro lado, o modelo “Lean” foi pela primeira vez utilizado 

em 1988 referindo-se à versão ocidental de Kaizen. A palavra “Kaizen” significa “melhoria 

contínua” e foi a base que permitiu o estabelecimento da Toyota como uma referência mundial 

de eficiência industrial. Este sucesso tornou o seu sistema de produção, o Toyota Production 

System (TPS), uma referência replicada e difundida em todo o mundo (Audenino, 2012). 

O TPS nasce da necessidade de utilizar a excelência operacional como uma arma estratégica, 

tornando-se assim num modelo de Total Flow Management (TFM) aplicado a todas as cadeias 

de abastecimento da Toyota e que abrange todas as funções e áreas de negócio, desde o 

desenvolvimento do produto até às vendas. 

Apesar das melhorias obtidas com o Kaizen serem pequenas e graduais, o processo Kaizen traz 

resultados significativos e sustentados que compensam no longo prazo. Por isso, esta filosofia 

assenta na premissa de que existe sempre a possibilidade de melhorar e que o estado letárgico 

das empresas conduz, mais cedo ou mais tarde, ao seu insucesso. Esta melhoria contínua baseia-

se em cinco princípios orientadores deste modelo de gestão, que se apresentam em seguida: 

 Criação de valor para o cliente 

Valor é apenas aquilo pelo que o cliente está disposto a pagar. Se a Utilidade de um produto se 

definir como o somatório da sua Qualidade e do Serviço prestado, então Valor é a diferença 

entre essa Utilidade e o Preço pago pelo cliente. Sendo assim, qualquer organização deve focar-

se nas atividades que acrescentam valor e eliminar todas as outras. 

 Eliminação do Muda (“desperdício”) 

Todas as atividades que, ao contrário das definidas acima, não agregam valor são classificadas 

como Muda que, em japonês significa “lixo” ou “desperdício”, uma vez que consomem 

recursos e tempo tornando os produtos ou serviços mais dispendiosos do que deveriam (Imai, 

2014). Taiichi Ohno, o fundador do TPS, classifica o Muda no Gemba em sete categorias: 

excesso de produção, erros que conduzem a perdas e retrabalho, movimento de pessoas, 

movimento de material e informação, espera de pessoas, espera de material e informação e 

excesso de processamento.  

No setor dos serviços, em particular num serviço de saúde como o analisado nesta dissertação, 

estes desperdícios adquirem contornos mais específicos, como por exemplo: 

o Excesso de produção: informação a mais. Tal significa gerar mais informação do que a 

necessária, o que resulta em desperdício de tempo e gera stocks de informação. 
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o Erros: serviços ou informações erradas. Estas traduzem-se em menor qualidade do 

serviço entregue, retrabalho e correções, transportes e custos adicionais. 

o Movimento de pessoas, material e informação: transportes/transferências do doente, da 

informação ou de materiais entre vários passos dos processos. Este desperdício provoca 

custos, perda de tempo e informação e gastos desnecessários. 

o Espera de pessoas, material e informação: pessoas paradas, por exemplo à espera da 

chegada do doente, informação ou materiais. Tal conduz a desperdício de tempo e longos 

tempos de processamento. 

o Excesso de processamento: processos complicados, ou seja, procedimentos inadequados 

ou inexistentes e deficiente armazenagem da informação/material, o que conduz a um 

esforço adicional de trabalho, recursos mal utilizados e desmotivação. 

 Envolvimento das pessoas 

Quando se tenta perceber as razões da performance da Toyota muitos dos seus funcionários 

concordam: “At Toyota we do not just make cars, we manufacture men”. Para além das técnicas 

e ferramentas de processos que se possam estabelecer, esta filosofia enaltece a importância de 

uma cultura corporativa, treino e formação dos colaboradores e um sistema de gestão baseado 

na confiança entre todos os níveis hierárquicos. As mudanças devem ser feitas por todos, em 

conjunto enquanto equipa para que todos os colaboradores se envolvam nas iniciativas e tragam 

significado ao seu trabalho individual e coletiva. Para que um colaborador esteja motivado e 

envolvido é essencial que se crie uma atmosfera de valores partilhados que vão além de simples 

objetivos quantitativos. Todas as pessoas devem ser capazes de responder a pergunta “Através 

da minha atividade, qual é a minha contribuição para a sociedade?” (Audenino, 2012). O 

respeito pelas pessoas e o trabalho em equipa são, assim, pilares fundamentais da filosofia que, 

em vez de culpar pessoas, culpa os processos e vê os problemas como oportunidades de 

melhoria. 

 Ir para o Gemba (o “verdadeito lugar”) 

O Gemba é o local onde a ação acontece, onde os factos podem ser encontrados e comprovados, 

onde se agrega valor. Como tal, este deve ser o local de todas as melhorias e a fonte de todas as 

informações. A administração é encarada como uma função de suporte/apoio a todas as 

atividades que se desenvolvem no Gemba e, por isso, para resolver os problemas que lá 

acontecem deve-se estar em contacto com a realidade, observar, identificar as causas-raiz e 

implementar melhorias no “chão de fábrica”. 

 Gestão visual 

Os problemas devem ser visíveis no gemba. Destacar os problemas e tornar as falhas visíveis 

para todos os funcionários para que estes possam ser resolvidos e os processos controlados é 

outra das premissas da filosofia Kaizen. Recorrendo a códigos de cores, gráficos ou outras 

soluções é possível enaltecer os problemas imediatamente e tomar ações corretivas o mais 

rápido possível. 

 

Porque melhorar implica mudar, a gestão da mudança é outro pilar da filosofia Kaizen. A 

melhoria contínua implica lutar diariamente contra paradigmas e hábitos instalados, ou seja, 

contra a forma como “sempre se fez” uma tarefa ou se pensou sobre um assunto. Sabendo que 

a mudança é desconfortável, é preciso primeiro identificar os modelos ou hábitos que 

influenciam uma determinada forma de interpretar os problemas ou situações, isto é, identificar 

os paradigmas presentes. Só depois de questionar os paradigmas atuais se deve iniciar um 

processo de mudança cultural que começa pela definição de novos standards que, depois de 

treinados, devem ser reforçados. 
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O Kaizen é uma viagem sem fim entre paradigmas sucessivamente melhores que permite às 

equipas desenvolverem-se de forma integrada, contínua, autónoma e sustentada na busca de 

métodos de trabalho cada vez mais eficientes. 

2.2 Lean no setor da Saúde 

No sector da saúde, a designação mais frequente para a aplicação da filosofia Kaizen é “Lean 

Healthcare”. O desenvolvimento do “Lean Healthcare” enquanto uma área de investigação 

remonta ao início dos anos 2000. Young et al. (2004) aborda a forma como três processos 

tipicamente industriais (lean thinking, a teoria das restrições e six sigma) se podem relacionar 

e aplicar no contexto da saúde para melhorar o cuidado prestado ao paciente. Mais tarde, Spear 

(2005) discute muitas problemáticas associadas a este sector que podem ser mitigadas com a 

construção de uma organização de aprendizagem e melhoria contínua. 

À medida que as aplicações lean na saúde apresentam resultados cada vez mais promissores, 

organizações como o Institute for Healthcare Improvement, nos Estados Unidos, e o National 

Health Service (NHS), no Reino Unido, reconhecem a contribuição do pensamento lean para 

maximizar o valor, minimizar o desperdício e para mover a mudança deste sector 

(D'Adreamatteo, Ianni e Lega, 2005). 

Em 2005, num documento publicado pelo Institute for Healthcare Improvement, Womack 

(2005) descreve os exemplos de dois hospitais (Virginia Mason Medical Center e ThedaCare) 

que, de forma bem-sucedida, utilizaram o pensamento lean para otimizar processos, reduzir 

custos e melhorar a qualidade e o prazo de entrega de produtos e serviços. 

No caso do Virginia Mason Medical Center, o esforço contínuo de eliminação de desperdício 

permitiu um aumento da capacidade das instalações, o que evitou investimentos de expansão 

no futuro. Para além disso, o trabalho de redesenho de processos, permitiu reduzir o staff e o 

retrabalho, ao mesmo tempo que conduziu a um aumento da qualidade. Neste hospital, foi 

criado um Plano Estratégico, The Virginia Mason Strategic Plan (Anexo B) que coloca o 

paciente no topo da organização, suportado por quatro pilares: pessoas, qualidade, serviço e 

inovação. Para alcançar a visão de ser o líder na prestação de cuidados de saúde, esta unidade 

hospitalar desenvolveu o seu próprio método baseado no TPS, o Virginia Mason Production 

System (Womack, 2005). 

ThedaCare Inc é um sistema composto por três hospitais que conseguiu poupanças de $3,3 

milhões em 2004 graças à implementação de uma cultura lean na sua organização. O sucesso 

da mudança cultural deveu-se ao estabelecimento de objetivos ambiciosos que colocam o 

paciente sempre em primeiro lugar (Anexo C). À semelhança do exemplo anterior, também 

aqui o redesenho de processos conduziu a eliminação de desperdício e permitiu que os 

colaboradores respondessem melhor às necessidades dos pacientes (Womack, 2005). 

O conceito de “gestão lean” não e novo, mas, como se vê, as suas aplicações ao setor da saúde 

são relativamente recentes. Apesar do cuidado médico se desenvolver em organizações 

extremamente complexas e com muitos processo que interagem entre si, à semelhança do sector 

industrial, muitas são as particularidades que o distinguem o sector da saúde pública de outras 

áreas da economia (Womack, 2005), tais como: 

 Fronteiras jurídicas de atuação muito bem definidas e institucionalizadas para os principais 

grupos profissionais (médicos e enfermeiros). No sentido de criar fluxo entre as cadeias de 

valor, a filosofia lean tende a desafiar e reconfigurar essas fronteiras (Waring e Bishop, 

2010). 

 Sector “capacity-led” e “budget-focused” com reduzida capacidade para influenciar a 

procura ou utilizar os recursos libertados. Ao contrário do setor privado no qual, através da 

gestão da procura, é possível realocar recursos para o crescimento de negócios existentes 

ou para a expansão para novas áreas de negócio (Radnor et al, 2012). 
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 Grupos profissionais poderosos e tipicamente pouco flexíveis no que diz respeito ao método 

de trabalho (Radnor et al, 2012). 

 Elevado grau de complexidade organizacional entre especialidades médicas, o que torna a 

gestão da mudança mais difícil (Radnor et al, 2012). 

 Contexto altamente afetado pela ideologia política, o que dificulta a transferência de 

conhecimentos e técnicas de gestão empregues noutros sectores (Radnor et al, 2012). 

 Ausência de foco na eficiência interna (D'Adreamatteo, Ianni e Lega, 2005). 

 Dificuldade em obter uma visão clara do trajeto do paciente. Enquanto numa indústria o 

caminho percorrido por um artigo está claramente definido, a análise do trajeto de um 

paciente depende de várias decisões clínicas efetuados ao longo das etapas por ele 

percorridas. Para além disso, os diferentes tipos de registos guardados em cada etapa/setor 

torna difícil a sua conjugação no sentido de obter uma linha temporal do doente (Young et 

al., 2004). 

 Típica organização por funções: medicação da responsabilidade da farmácia, administração 

de anestesias ao cargo do departamento de anestesia e assim por diante. Este tipo de 

organização caracteriza-se pela falta de mecanismos fiáveis que permitam integrar os 

elementos individuais num todo (Spear, 2005). 

 Dificuldade em percecionar o desperdício. No entanto, no sector da saúde, identificar 

desperdício ou tarefas sem valor acrescentado no dia-a-dia é frequentemente mal 

interpretado (Womack, 2005). 

Assim, e apesar dos desafios enunciados em cima, são vários os exemplos que demonstram que, 

quando aplicado de forma rigorosa e transversal em toda a organização, os princípios lean da 

liderança, cultura organizacional e foco nos processos têm um impacto positivo na 

produtividade, custo e qualidade dos serviços. 

2.3 Metodologias e ferramentas Kaizen 

2.3.1 Kaizen Business System 

O Kaizen Business System (KBS) é um modelo de gestão desenvolvido pelo Kaizen Institute 

que permite obter a excelência operacional, criando valor de longo prazo para clientes, 

acionistas e colaboradores. Este modelo atua em duas perspetivas: a do crescimento (Growth 

Model) e a da Qualidade, Custo e Serviço (Q.C.D. Model). O Growth Model representa um 

conjunto de ferramentas e métodos para melhorar a estratégia, inovação, desenvolvimento e 

marketing e, por isso, atua primariamente do lado do aumento das vendas. Por outro lado, na 

vertente dos custos, o Q.C.D. Model diz respeito a todas as metodologias de melhoria destas 

três dimensões, nomeadamente o TFM (Total Flow Management), o TPM (Total Productive 

Maintenance), o TQM (Total Quality Management) e o TSM (Total Service Management). 

Estas ferramentas são utilizadas pelo KI de acordo com as necessidades da empresa e o tipo de 

projeto. 
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Figura 5: Kaizen Business System 

O projeto descrito nesta dissertação insere-se maioritariamente na metodologia TFM que, 

baseada no Toyota Production System, consiste na combinação dos Príncipios Kaizen com os 

Princípios do Fluxo Pull para agilizar e tornar mais eficiente toda a cadeia de abastecimento 

(Coimbra, 2014). 

O TFM baseia-se num modelo de operações em que o principal objetivo é criar fluxo que é 

acionado (puxado) por encomendas reais do consumidor. Criar fluxo significa criar movimento 

de material e informação na cadeia de abastecimento “acionada” pelo cliente final. Segundo 

Coimbra (2014), este sistema foi desenvolvido pela Toyota e exige o comprometimento com 

um conjunto de princípios do Kaizen Pull-Flow que, para além dos 5 Princípios básicos do 

Kaizen (já mencionados), incluem: 

 Qualidade em primeiro lugar 

É indispensável perceber perfeita e profundamente as necessidades do cliente segundo as três 

dimensões de Qualidade, Custo e Serviço. Só assim se consegue criar um produto que responda 

ou até antecipe as necessidades do consumidor. Para além disso, deve-se encarar a próxima 

operação como um cliente. Desta forma, a empresa transforma-se numa cadeia de fornecedores 

preocupados em nunca transportar defeitos para os seus clientes. A importância de encontrar a 

causa-raiz dos problemas é inegável neste contexto. Quão mais cedo se deteta um erro ou 

defeito, melhor (Coimbra, 2014). 

 

 Processos e Resultados 

Segundo a filosofia Kaizen, os resultados são tão importantes quanto o processo para os atingir. 

Só se o processo for estável e melhorado ao longo do tempo se conseguem obter bons 

resultados. O resultado deve ser encarado como o objetivo que, ao longo do processo de 

melhoria, vai guiando o percurso e avaliando se este está a progredir na direção correta 

(Coimbra, 2014). 

 Pensamento Pull-Flow 

O conceito de Pull Flow significa organizar toda a empresa para um fluxo ótimo de informação 

e material, através da redução do Muda. A ordem de produção deve ser dada com base num 

pedido ou encomenda de um cliente. Tal significa que este pedido vai viajando do cliente até 

ao fornecedor desencadeando ações. Este sistema de produção permite alcançar a mete de 100% 

de valor acrescentado, recorrendo a lotes unitários que diminuem o inventário e reduzem o lead-

time (Coimbra, 2014). 
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Na base do KBS, para capacitar as equipas para a mudança, está o Modelo de Mudança Kaizen 

(Kaizen Change Model) que inclui todas as ferramentas para a implementação de uma cultura 

de Melhoria Contínua capaz de questionar os paradigmas atuais e introduzir mudanças que 

resolvam os problemas do dia-a-dia. Uma dessas ferramentas que, neste projeto, ganham 

especial relevância é o Kaizen Diário (Daily Kaizen) que potencia a mudança de 

comportamentos no Gemba e cujo objetivo é desenvolver as pessoas para que sejam elas a 

sustentar as melhorias. O sector da saúde possui algumas características que tornam ainda mais 

pertinente a aplicação desta ferramenta, nomeadamente a já referida falta de foco na eficiência 

interna das operações e uma forma de resolução de problemas pouco estruturada. Neste sector, 

as emergências ocorrem muito frequentemente mas, infelizmente, poucas vezes se analisa a 

causa-raiz dos problemas que, inevitavelmente, voltam a acontecer (Spear, 2005). Daí que seja 

tão importante que líderes e equipas se organizem no sentido de desenvolverem e sustentarem 

uma cultura que siga os príncipiso lean. Sem uma cultura recetiva todos os príncipios irão falhar 

(Womack, 2005). 

A implementação do Kaizen Diário segue 5 níveis: 

 Nível 0: Planeamento 

o Consciencialização Kaizen; 

o Perceber qual o nível de desenvolvimento e maturidade da organização e das equipas; 

o Preparar a implementação dos 4 níveis seguintes. 

 Nível 1: Organização das equipas 

o Conscencialização de “desperdício”; 

o Definição dos quadros de equipa e standards visuais; 

o Estabelecimento dos Planos de Trabalho. 

 Nível 2: Organização do espaço de trabalho 

o Melhorar a gestão visual; 

o Implementação dos 5Ss; 

o Confirmação de processos e Auditorias. 

 Nível 3: Normalização SDCA 

o Desenvolvimento e melhoria de standards através do ciclo SDCA (Standardize, Do, 

Check, Act). 

 Nível 4: Melhoria dos processos PDCA 

o Mapeamento e melhoria de processos; 

o Resolução estruturada de problemas. 
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2.3.2 Value Stream Mapping 

O mapeamento da cadeia de valor (designação em português de “value stream mapping”) é uma 

ferramenta apresentada em Rother (1999). Segundo este autor, um value stream são todas as 

atividades (de valor acrescentado ou não) desde a receção de um pedido de um cliente até à 

entrega do produto ou serviço (Rother e Shook 1999). O value stream mapping, originalmente 

utilizado no âmbito do Toyota Production System por Mike e Sohn Shook (Wolniak e 

Skotnicka-Zasadzien, 2014), permite visualizar o mapa ou percurso de um produto ou serviço 

ao longo de toda a cadeia de valor. 

Esta ferramenta Lean representa uma melhoria considerável relativamente aos tradicionais 

mapas de processos e diagramas de fluxos, uma vez que é capaz de capturar não só o fluxo 

material, mas também o de fluxo informação. Ao fazê-lo, permite uma identificação clara das 

atividades que adicionam valor e das que não o fazem, isto é, que são puro Muda (Lee et al., 

2014). 

O mapeamento da cadeia de valor deve ser efetuado antes de iniciar qualquer mudança 

organizacional ou sempre que se introduzem alterações na cadeia de valor (Wolniak e 

Skotnicka-Zasadzien, 2014). Muitas empresas têm vindo a ignorar este facto e, por não terem 

levado a cabo uma análise profunda e transversal dos processos produtivos da organização, a 

aplicação do Kaizen torna-se ineficaz. 

Assim, o objetivo do VSM é destacar os processos e atividades de uma empresa, identificando 

as ineficiências nas suas principais atividades (por exemplo, desperdício, problemas de fluxo 

ou elevada variabilidade). Trata-se de uma técnica que possibilita a obtenção de oportunidades 

de melhoria, potenciais soluções e permite que uma equipa multidisciplinar observe, oiça e 

coloque questões acerca do processo (Lee, et al. 2014). 

Segundo Tyagi, et al. (2015) os cinco príncipios da gestão lean nas quais se baseia o VSM são: 

 Definir criteriosamente qual é o “valor” do produto do ponto de vista do consumidor; 

 Desenvolver o value stream e eliminar o desperdício; 

 Fluxo ininterrupto; 

 Evitar “empurrar” produtos para o consumidor, em vez de o deixar “puxar”; 

 Perseguir a perfeição. 

Resumindo, de acordo com Pinto (2014), o VSM é um bom ponto de partida para iniciar a 

jornada lean nas empresas porque: 

 Ajuda a visualizar mais que um processo. Permite uma visão global de toda a cadeia de 

valor, não se concentrando em partes específicas; 

 Permite identificar algo mais que o desperdício. Ajuda a identificar as suas origens ao 

longo de toda a cadeia de valor; 

 Fornece uma linguagem comum, simples e intuitiva; 

 Favorece uma abordagem global aos conceitos e ferramentas lean; 

 Fornece uma base para um plano de implementação; 

 Demonstra a ligação entre o fluxo de materiais, capital e informação. 

As etapas para a construção de um VSM são, segundo Rother: 

1. VSM: Value Stream Mapping (análise da situação atual – “as is”) 

2. VSD: Value Stream Design (desenho da visão/estado futuro – “to be”) 
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3. Plano de ação (conjunto de ações calendarizadas que permitem alcançar a visão futura) 

As mesmas fases são consideradas por Tyagi, et al. (2015) que, como se observa na Figura 6, 

inicia o processo com o mapeamento do estado atual (“as is”), seguido do desenho do estado 

futuro (“to be”). O objetivo é a criação de um Plano de Ação para alcançar a visão futura, 

conseguindo criar fluxo através da redução de desperdícios. Para além disso, introduz a 

importância de aplicar o ciclo PDCA (Plan, Do, Check, Act) para alcaçar e standardizar o 

processo de busca do estado futuro. 

 

Figura 6: Fases de implementação do VSM (retirado de (Tyagi, et al. 2015)) 

2.3.2.1 Construção de um Value Stream Mapping 

Tal como já preconizado por Tyagi, et al. (2015), antes de se proceder ao mapeamento do estado 

atual, há que elaborar uma análise inicial, isto é, é necessária uma etapa de preparação que 

consiste nos seguintes passos: 

1. Definir o value stream a analisar 

A análise inicial deve permitir identificar os pontos críticos e selecionar a(s) cadeia(s) de valor 

com potencial de melhoria (Tyagi, et al., 2015). Nesta fase deve responder-se à questão “qual 

o produto ou serviço que devemos mapear?”. Deve optar-se por um produto/serviço que tenha 

verdadeiro impacto no desempenho da empresa ou que tenha associado um grande potencial de 

ganho com a implementação de ferramentas de melhoria contínua (Pinto, 2014). Pode utilizar-

se uma análise ABC para priorizar os vários value streams. 

2. Definir a Equipa do projeto 

Para a construção de um VSM são necessárias equipas multidisciplinares que compreendam e 

conheçam os detalhes e as várias perspetivas das diferentes fases do processo em análise (Lee, 

et al., 2014). Ao envolver pessoas-chave dos departamentos, reduz-se o risco de fracassar ou de 

ouvir comentários negativos sobre o VSM resultante (Pinto, 2014). 

3. Gemba Walk 

Uma Gemba Walk refere-se a um passeio “in loco” ao value stream em análise para observar 

os processos. Este passo é essencial para garantir o alinhamento de toda a equipa e descobrir 

oportunidades de melhoria. Quando os mais elevados níveis de gestão demonstram interesse 

nos processos, a equipa fica motivada e tem melhor performance. Trata-se, para além de uma 

oportunidade de resolver problemas em tempo real, uma forma de suportar todo o processo de 

melhoria contínua (Tyagi, et al., 2015). 
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Após concluída a fase de preparação, iniciam-se os passos definidos por Rother (1999): 

1. VSM: Value Stream Mapping 

Após a visita ao Gemba, inicia-se a fase de mapeamento da situação atual na qual a equipa, a 

partir de uma folha em branco, vai recriando as diferentes etapas do processo que observou. 

Para tal, utilizam-se um conjunto de símbolos para representar os processos e os fluxos. Após 

obter-se uma visão global e macro de todos os processos, pode mudar-se o nível de detalhe e 

aprofundar-se áreas que se considerem mais relevantes (Rother e Shook, 1999). 

O desenho do VSM deve começar com a identificação do cliente e seguir todo o procedimento 

até ao fornecedor. Depois, segue-se o mapear de todas as operações de fabrico/serviço do 

produto/serviço identificado. Após ter mapeado o fluxo de materiais, deve relacionar-se este 

com o fluxo de informação. No final, deve-se desenhar a linha temporal que regista os tempos 

de valor acrescentado e os tempos de valor não acrescentado (Pinto, 2014). A partir daqui é 

possível calcular-se o lead-time, isto é, o tempo que um produto demora a percorrer todo o 

fluxo. No final deste passo deve obter-se um mapa que contém o fluxo de material da esquerda 

para a direita na zona inferior da folha e, na zona superior, o fluxo de informação da direita para 

a esquerda (Rother e Shook, 1999). 

O próximo passo na etapa de Mapeamento da situação atual é a identificação de desperdícios e 

a definição de objetivos de melhoria. O objetivo do VSM é identificar as fontes de desperdício 

e eliminá-las através da implementação de um value stream futuro (Rother e Shook, 1999). Da 

mesma forma, Pinto (2014) defende a importância da consciencialização do que são 

desperdícios e de que forma estes afetam de forma negativa o desempenho da cadeia de valor. 

Após ser evidente que os desperdícios são a causa da não eficiência da organização, segue-se 

para a elaboração do estado futuro. 

Apesar de parecer simples, o verdadeiro desafio desta etapa é e identificar e definir o que é 

“desperdício”, encontrar razões para as lacunas de informação e ultrapassá-las para alcançar o 

estado futuro (Tyagi, et al., 2015). 

2. VSD: Value Stream Design 

A fase de definição do estado futuro inicia-se da mesma forma que o mapeamento do estado 

atual: recorrendo a uma folha em branco mas, desta vez, a equipa deve desenhar o estado ideal 

caracterizado pela ausência total de desperdícios na cadeia (Pinto, 2014). Para que esta etapa 

seja bem-sucedida é importante dar a conhecer à equipa alguns conceitos introduzidos no 

capítulo anterior (relacionados com o Total Flow Management), para que esta seja capaz de 

encontrar soluções para os problemas identificados na etapa anterior. O objetivo é construir 

uma cadeia de valor na qual todos os processos estão relacionados com o cliente através de 

fluxo contínuo ou pull e em que cada um deles se aproxime de produzir apenas o que o cliente 

necessita (Rother e Shook, 1999). 

3. Plano de ação 

As ações necessárias para alcançar o estado “to be” devem ser calendarizadas e colocadas junto 

ao VSM atual. A calendarização deverá definir as ações, os responsáveis, os tempos e os 

objetivos a alcançar. Para tal, pode utilizar-se um gráfico de Gantt (Pinto, 2014). Também 

Rother (1999) refere a importância de rever e avaliar o plano de implementação regularmente 

e, de preferência, enquanto se observa diretamente o fluxo em análise. 
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3 Análise da situação inicial 

3.1 Introdução 

Este capítulo expõe a aplicação da metodologia VSM no âmbito do projeto de melhoria do 

serviço de urgência. Cada uma das etapas de preparação do mapeamento é identificada e 

detalhada com as particularidades específicas deste caso. 

Uma vez que o processo em causa é complexo, optou-se por separar o mapeamento em três 

fases principais: Triagem e Admissão, Atendimento Médico e Alta e Saída. Para cada uma 

delas, apresenta-se o mapeamento do fluxo do utente (fluxo de material) e o mapeamento do 

fluxo de informação. Para além disso, e sendo esta a etapa ideal para o fazer, expõem-se também 

as principais oportunidades de melhoria de cada uma das fases. 

Segue-se a quantificação do fluxo do utente determinando a percentagem de Valor 

Acrescentado e de Muda. 

Por último, são definidas as métricas que serão utilizadas para avaliar as melhorias alcançadas 

com este projeto. Selecionando um indicador para cada um dos pilares Q (Qualidade), C 

(Produtividade), D (Serviço) e M (Motivação), a equipa garante que se avalia e monitoriza o 

desenvolvimento do projeto e os resultados obtidos. 

Todas as etapas desta fase do projeto são levadas a cabo em ambiente de Workshop, recorrendo 

à sabedoria e conhecimento da equipa de projeto formada por um conjunto multidisciplinar de 

colaboradores do SU do CHEDV. 

3.2 Preparação 

3.2.1 Definição do Value Stream a analisar 

O fluxo de valor que se selecionou para mapear foi o fluxo do doente dentro do Serviço de 

Urgência e o respetivo fluxo de informação. Este fluxo inicia-se com a entrada do doente nas 

instalações do Hospital e termina quando este sai após receber alta. 

O CHEDV recebe, em média, 1777 episódios por semana, o que representa aproximadamente 

254 doentes por dia. A distribuição do número de entradas na Urgência pelas semanas do 

período entre Junho de 2014 e Maio de 2015 apresenta-se abaixo. Note-se que as semanas 1 e 

53, por possuírem um menor número de dias, apresentam valores muito mais reduzidos para o 

número de episódios. 

 

Figura 7: Distribuição semanal do número de episódios de Urgência 
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Para esta análise, considerou-se um doente ambulante que chega ao hospital por meio próprio 

com sintomas de “dor torácica” triado com cor Amarela. A análise do percurso deste doente 

envolve, para além das áreas administrativas, de enfermagem e médicas habituais, a 

comunicação com outras especialidades e a realização de exames complementares de 

diagnóstico, o que torna este estudo ainda mais completo. O Fluxograma representa o motivo 

normalizado pelo qual o utente se dirige à urgência. A seleção do Fluxograma “Dor Torácica”, 

apesar de não ser o mais comum no SU do CHEDV, como se confirma na Figura 8, é aquele 

que com maior probabilidade conduz à comunicação interdisciplinar referida anteriormente. 

 

Figura 8: Distribuição percentual do número de episódios por Fluxograma da Triagem 

Por outro lado, selecionou-se a cor de triagem amarela por ser a que é mais frequentemente 

atribuída aos doentes que chegam a esta unidade hospitalar, como se observa no gráfico 

apresentado se seguida. 

 

Figura 9: Distribuição percentual do número de episódios por prioridade de Triagem (cor) 

Para além disso, assumiu-se que o doente foi triado para a área médica “Gabinetes Emergentes”, 

local para onde são triados, em média, 17% dos doentes (como se observa no gráfico abaixo). 

Desta forma, garantiu-se a escolha de um fluxo de valor significativo e comum com o qual toda 

a equipa se depara diariamente. 
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Figura 10: Distribuição percentual dos episódios por destino de triagem 

Relativamente aos tempos de atendimento, em 2015, o tempo médio de permanência de um 

doente no SU (desde a sua admissão até ao momento em que tem alta) foi de 4h29m. O tempo 

de permanência é repartido entre o tempo desde a admissão até ao primeiro registo médico e o 

tempo entre o primeiro registo e a alta. No mesmo ano, o tempo médio de espera para a primeira 

observação médica foi, aproximadamente 1h09m e o tempo entre o primeiro registo e a alta foi 

de 3h18m. Apresenta-se abaixo a análise horária e mensal do tempo de primeiro atendimento 

e da restante parcela do tempo de permanência. 

 

Figura 11: Distribuição horária do Tempo médio de 1º atendimento (desde a Admissão até ao 1º Atendimento 

Médico) 
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Figura 12: Distribuição mensal do tempo médio para 1º atendimento (desde a Admissão até ao 1º Atendimento 

Médico) 

 

Figura 13: Distribuição horária do tempo desde o 1º atendimento até à alta 

 

Figura 14: Distribuição mensal do Tempo médio desde o 1º Registo médico até à Alta 
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3.2.2 Definição da equipa 

Para garantir a multidisciplinariedade da equipa de trabalho, selecionaram-se 11 colaboradores 

do Serviço de Urgência. Este grupo integrou membros da equipa médica, de enfermagem, 

administrativa, de relações públicas, de assistência operacional e de direção. Nesta fase foi 

muito importante selecionar-se pessoas proactivas, com espirito de iniciativa e abertas à 

mudança. 

3.2.3 Gemba Walk 

A Gemba Walk permite recolher dados durante a fase de preparação. Assim, desde logo se 

percebeu que o percurso do doente se inicia com a Triagem e Admissão, de seguida este 

prossegue para o interior do SU onde recebe Atendimento Médico. No final, acontecem os 

procedimentos de Alta e Saída do doente das instalações da unidade hospitalar. 

 

Figura 15: Macro-fases do percurso do doente 

As instalações do SU do CHEDV ocupam uma área total de aproximadamente 850 m2. A planta 

simplificada apresentada em anexo (Anexo D) e divide-se nas seguintes áreas: Serviços 

Administrativos, Triagem, Trauma (Cirurgia e Ortopedia), Sala de Observação e Diagnóstico 

(SOD), Gabinetes Emergentes, Gabinetes Urgentes, Unidade de Decisão Clínica (UDC) e Salas 

de Espera. 

Os Serviços Administrativos são os responsáveis pelas atividades de Secretariado do Serviço 

de Urgência, nomeadamente a admissão e alta de doentes. A Triagem é uma área da 

responsabilidade da equipa de Enfermagem na qual, antes de receberem atendimento médico, 

se triam todos os doentes de acordo com o sistema de Triagem de Manchester. Da triagem 

resulta, não um diagnóstico, mas sim uma prioridade clínica baseada na identificação de 

problemas. É após a Triagem que os doentes são encaminhados para uma das áreas médicas 

(Gabinetes Urgentes, SOD, UDC ou Gabinetes Emergentes). 

A equipa de trabalho deste serviço conta com as seguintes classes profissionais: 

Tabela 2: Constituição da equipa do SU 

Grupo profissional Nº funcionários 

Médicos 83 

Enfermeiros 69 

Administrativos 15 

Relações Públicas 7 

Assistentes Operacionais (Maqueiros e Auxiliares) 43 

Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica (TDT) 4 

Este serviço conta com a colaboração de cerca de 221 funcionários e recebe, em média, cerca 

de 250 doentes por dia. 

Outro aspeto muito relevante para o desempenho e funcionamento do SU são os sistemas 

informáticos que suportam todas as atividades relacionadas com o paciente. Assim, apresenta-

se na tabela abaixo um resumo dos dois softwares em utilização: 

Admissão e Triagem Atendimento Médico Alta e Saída
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Tabela 3: Sistemas informáticos utilizados no SU do CHEDV 

Sistema Informático Função Utilizadores 

SONHO 
Apoio administrativo (admissão, faturação, 

alta administrativa) 
Administrativos 

Medtrix 

Apoio médico e de enfermagem (registo do 

diário médico e de enfermagem, requisição de 

MCDs, altas clínicas de enfermagem e 

médicas, registo de diagnósticos, etc) 

Médicos 

Enfermeiros 

Administrativos 

Relações Públicas 

TDTs 

3.3 Value Stream Mapping (Mapeamento da situação atual) 

O mapeamento da situação atual foi efetuado em equipa tendo por base o doente nas 

circunstâncias já enunciadas. A simbologia utilizada foi a seguinte: 

Tabela 4: Simbologia utilizada no Value Stream Mapping 

Símbolo Significado 

 

Operação com valor acrescentado 

 

Operação sem valor acrescentado 

 

Espera 

 
Deslocação 

Assim, o mapeamento que se obteve foi o apresentado na figura abaixo: 

 

 

Figura 16: Mapeamento do fluxo do doente 

O primeiro passo neste mapeamento, e para que fosse possível distinguir-se as atividades que 

acrescentam valor daquelas que não o fazem, foi definir “valor”. A equipa entendeu que, neste 

contexto, valor acrescentado na ótica do utente seria “ser atendido (desde a porta de entrada até 

à saída) no menor período de tempo possível, ficando com o seu problema resolvido de forma 

eficiente e com um atendimento empático”. 
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O fluxo do utente encontra-se representado em cima a verde e rosa e o fluxo de informação está 

mapeado em baixo a amarelo. Para cada tarefa, os principais problemas estão representados a 

rosa. Para que o fluxo de informação fosse melhor compreendido, sempre que possível, anexou-

se a cada tarefa o documento que continha a informação que dela resulta. 

3.3.1 Fase 1: Triagem e Admissão 

 

Figura 17: Mapeamento do Fluxo do doente na Fase 1 

 

Figura 18: Mapeamento do Fluxo de Informação na Fase 1 

O fluxo inicia-se com a decisão do doente se deslocar até ao Serviço de Urgência. Já no SU, o 

doente deve retirar uma senha numerada que lhe garante um lugar na fila de doentes para serem 

triados. Depois de ser chamado através de um monitor e fazer a triagem, o doente deve deslocar-

se até aos serviços administrativos onde faz a admissão. Até ao balcão dos serviços 

administrativos, o doente deve transportar o seu Boletim de Identificação (que inclui 

informações da triagem e a identificação do doente) que lhe é fornecido na Triagem. No ato de 

Admissão, é feito o registo do doente no SONHO. Aqui, são impressas etiquetas que são 

anexadas ao Boletim de Informação e é fornecida ao utente a sua pulseira já identificada. 

No final da admissão, o doente recebe o seu processo (Boletim de Identificação, etiquetas e 

pulseira) e desloca-se até ao Hall onde aguarda pelo maqueiro que lhe coloca a pulseira e o 

transporta até ao seu local de destino. Este local é definido na Triagem e pode ser uma das 

seguintes áreas médicas: Sala de Espera dos Gabinetes Urgentes, Sala de Espera dos Gabinetes 

Emergentes, SOD ou UDC. No caso do tempo alvo de atendimento (definido consoante a 

prioridade atribuída na Triagem) ter sido ultrapassado, o doente deve ser reavaliado, isto é, 

triado novamente. De seguida, deve continuar a aguardar até ser chamado pelo médico. 
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Os principais problemas identificados nesta fase foram os seguintes: 

 Área exterior possui informação muito deficitária, o que torna difícil ao utente perceber por 

onde se deve deslocar e que saídas/caminhos seguir até à entrada do SU. 

 Processo de admissão administrativa é muito moroso: requer muitos passos e a utilização 

de vários sistemas informáticos (SONHO para a abertura de processo e Medtrix para a 

associação do episódio do doente às suas informações de Triagem). 

 Existência de duas entradas possíveis no SU: uma com senha e outra sem senha. 

 Ausência de informação acerca dos tempos de espera para triagem. 

 Falta de informação na zona de receção (hall) acentuada por ausências temporárias do 

maqueiro. 

 A cor da triagem não influencia o destino/encaminhamento do doente. 

3.3.2 Fase 2: Atendimento Médico 

 

Figura 19: Mapeamento do Fluxo do doente na Fase 2 
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Figura 20: Mapeamento do Fluxo de Informação na Fase 2 

Quando o doente é chamado pelo médico, deve deslocar-se até ao seu gabinete onde é atendido. 

Depois deste atendimento, há a possibilidade de ter de efetuar exames complementares de 

diagnóstico, como é o caso do Eletrocardiograma (ECG), análises ao sangue, raio-x ou TAC. 

O ECG é realizado por uma TDT e as análises sanguíneas são colhidas por enfermeiros. Para 

tal, o doente desloca-se até à sala de tratamento da sua área médica onde lhe é feita a colheita, 

neste caso a SOD. Para efetuar exames de imagiologia (raio-x, TAC, Ecografia, etc), aguarda 

que o maqueiro o transporte até a zona da Imagiologia onde aguarda pelo exame pretendido. 

No final de efetuar o exame, espera novamente pelo maqueiro que o transporta de volta para a 

sua área médica de destino. Já na sua área médica, deve esperar que o médico o chame para 

fazer uma re-avaliação após conhecer os resultados dos auxiliares de diagnóstico. No final desta 

re-avaliação, o médico decide qual a medicação a administrar ao paciente. O doente deve, então, 

deslocar-se até à sala de tratamentos onde recebe a medicação e aguarda pelo seu efeito. Há a 

possibilidade do médico requerer mais exames complementares de diagnóstico nesta fase, como 

por exemplo um TAC, pelo que o processo já enunciado se repete. No final de efetuar os novos 

exames o doente aguarda pela decisão clínica. 

As principais oportunidades de melhoria reconhecidas pela equipa foram: 

 Falta de indicação/sinalização dos fluxos internos do SU. 

 Atraso por parte dos médicos em chamar novos doentes (o que afeta o tempo até primeiro 

atendimento médico e, consequentemente, o tempo de permanência). 

 Elevado tempo de espera pelo maqueiro para levar e trazer o doente dos exames de 

Imagiologia. 

 Elevado tempo de espera desde a requisição até à realização de meios complementares de 

diagnóstico (MCDs). 
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 Muitas deslocações dos médicos com desperdício. 

 Áreas do SU sem vigilância de profissionais de saúde (salas de espera, corredores de 

Imagiologia). 

 Dificuldade das equipas técnicas em identificar localização de doentes que se deslocam para 

exames. 

 Desperdício de papel amarelo utilizado na impressão de requisições de exames. 

 Requisições de exames com pouca informação. 

 Técnicos de Imagiologia questionam frequentemente a necessidade de fazer determinados 

exames. 

 A comunicação com o familiar não se encontra normalizada entre os elementos da equipa 

de Relações Públicas, o que gera desentendimentos entre os familiares dos doentes e a 

equipa médica e de enfermagem. 

O tipo de doente selecionado para este mapeamento, pelas suas características clínicas, não 

conduziu a uma etapa do processo de atendimento médico que é o pedido de apoio interno de 

outra especialidade. Neste caso, ocorreu um pedido mais informal que é a avaliação por parte 

do chefe de equipa acerca da necessidade de realizar um TAC. No entanto, pela importância 

deste passo no fluxo dos doentes do SU, apresenta-se abaixo a sua análise. Pode-se concluir 

que a grande maioria dos episódios originam pedidos de apoio interno/avaliação, sendo que a 

Ortopedia é a especialidade mais requisitada. 

 

Figura 21: Distribuição dos pedidos de apoio interno 

3.3.3 Fase 3: Alta e Saída 

 

Figura 22: Mapeamento do Fluxo do doente na Fase 3 
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Figura 23: Mapeamento do Fluxo de Informação na Fase 3 

No final, quando já existe um diagnóstico e o doente já foi tratado para esse diagnóstico é 

novamente reavaliado. Aqui, o médico pode decidir dar alta clínica ao doente. Neste caso, o 

doente espera pelos documentos da Alta e de seguida dirige-se aos Serviços Administrativos 

onde terá Alta Administrativa (no software SONHO). Após o seu atendimento neste balcão, 

abandona o SU. 

Os problemas identificados nesta fase dizem respeito a: 

 Duplicação da inserção da medicação no SONHO. 

 Folha de custos entregue ao doente no momento da Alta origina mal entendidos. 

 Processo de internamento são diferentes consoante a especialidade. 

 Emissão de notas de alta desadequadas (com informações não relevantes ou falta de 

informações críticas). 

3.3.4 Quantificação do fluxo do utente 

Já que um dos objetivos do projeto é a redução do tempo de espera, rapidamente a equipa se 

apercebeu da importância de quantificar todas as atividades que acrescentam valor, que 

perfizeram um total de 97 minutos. Para facilitar a determinação do tempo total de permanência 

do utente dentro do SU utilizaram-se dados históricos, segundo os quais, em média, um doente 

triado com cor amarela, permanece no SU 4h33m. 

 

Figura 24: Tempo médio de permanência por prioridade de Triagem 

No final do exercício de mapeamento, calculou-se a percentagem de Muda do processo pelo 

quociente entre os 97 minutos de valor acrescentado nas 4h33m de tempo de permanência. A 

percentagem de Muda (Desperdício) obtida foi de 65% contra apenas 35% de Valor 

Acrescentado. 
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Para além da determinação da fração de muda envolvida neste fluxo, a equipa também se focou 

num outro objetivo deste projeto: a satisfação do doente. Por considerar que o tempo de 

permanência no SU não é o único vetor de satisfação do paciente, a equipa definiu o conforto 

do paciente como outro aspeto a considerar nesta análise. Para tal, definiu-se o número de 

passos percorridos pelo doente como um bom indicador do seu conforto dentro do SU. No final 

do mapeamento calculou-se o total de passos envolvidos em todas as deslocações do doente, 

obtendo-se um total de 922 passos (aproximadamente 550 metros). 

3.3.5 Indicadores de melhoria 

No final do mapeamento da situação atual, a equipa debateu-se com a dificuldade em definir 

quais os indicadores Q.C.D.M. de Qualidade (Quality), Produtividade (Cost), Serviço 

(Delivery) e Motivação (Motivation) que o projeto deveria atacar. Para cada um dos pilares de 

resultados, a equipa levantou um conjunto de possibilidades refletidas na figura abaixo, entre 

as quais: 

 Q: Qualidade 

o Percentagem de reclamações de utentes 

o Medição de tempos por gravidade do doente (cor da Triagem) 

o Satisfação dos utentes 

o Número de MCDs realizados por episódio de Urgência 

o Percentagem de readmissões nas 24h após Alta 

o Percentagem de abandonos do SU 

 C: Produtividade 

o Eficiência no SU (reflete o número de utentes vistos por hora, de acordo com a sua 

gravidade e área de destino dentro do SU) 

o Custo por episódio de urgência 

 D: Serviço 

o Tempo de permanência no SU (desde a Triagem até à Alta) 

 M: Motivação 

o Satisfação da equipa interna 

o Percentagem de versatilidade das equipas 

 

Figura 25: Estudo dos indicadores de melhoria do SU 
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No final deste brainstorming, cujo resultado se apresentou na figura anterior, lançou-se o 

desafio à equipa de escolher apenas um indicador por pilar, aquele que representava melhor a 

dimensão de melhoria e que era mais importante para o Serviço de Urgência. Aqui, utilizou-se 

a sensibilidade e conhecimento da equipa de trabalho como principal ferramenta, da qual 

resultaram os seguintes indicadores: 

 Qualidade: percentagem de reclamações de utentes 

 Produtividade: eficiência no SU 

 Serviço: tempo de permanência no SU 

 Motivação: satisfação da equipa interna 

3.4 Conclusões 

Tal como referenciado no capítulo 2, a fase de preparação do mapeamento contribui em grande 

parte para o seu sucesso. Desta forma, optou-se por dedicar algum tempo a compreender 

exatamente qual o fluxo de valor que se iria analisar e a encontrar uma equipa de trabalho 

multidisciplinar e motivada onde fosse possível alavancar todo o esforço de mudança. Porque 

o Gemba é a fonte real de todas as informações, também neste projeto se revelou muito 

importante visitar-se o local onde a ação acontece para melhor se compreender o fluxo do utente 

e as dificuldades que este encontra. 

A análise da situação inicial só fica terminada com o mapeamento de cada uma das três 

principais fases do fluxo de um utente dentro do Serviço de Urgência. No final da explicação 

de cada uma das fases apresentam-se os principais problemas que a equipa de trabalho detetou. 

São estes os problemas que, no capítulo seguinte, serão analisados em cada um dos vetores de 

melhoria, servindo, assim, de base ao desenho das soluções. 
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4 Desenho das soluções 

4.1 Introdução 

Após o levantamento da situação atual e das principais oportunidades de melhoria, passou-se 

para a definição das principais áreas de intervenção. Esta definição fez-se a um nível macro, 

através da descrição de todos os problemas e das suas respetivas soluções para cada uma das 

áreas. 

Este capítulo começa por apresentar o desenho da Visão Futura (Estado To Be) definido pela 

equipa. De seguida, detalha-se a Solução Proposta através da caracterização dos principais 

vetores de melhoria. No final, aborda-se a forma como se desenvolveu um sistema sustentável 

de melhoria contínua responsável por manter as melhorias e por envolver todos os 

colaboradores no processo de “Melhoria Contínua”. 

4.2 Visão Futura 

À luz do TFM e dos Princípios Kaizen, a Visão Futura deve permitir a criação de Fluxo 

Contínuo e a eliminação de Muda (desperdício), principalmente os tempos de espera. Tal 

significa que, ao nível do mapeamento, devem-se minimizar as tarefas sem valor acrescentado 

para o utente e maximizar as que adicionam valor. Nesta fase, a equipa de trabalho já se encontra 

sensibilizada para esta distinção e para a importância da gestão eficiente de recursos. Assim, é 

possível propor soluções para atacar os problemas que foram identificados anteriormente, sem 

paradigmas, restrições ou juízos de valor. 

Neste contexto, o mapeamento da Visão Futura deve resultar num fluxo contínuo e fluído do 

doente no SU. Este deve percorrer todas as etapas, desde a Admissão até à Alta, sem incorrer 

em tarefas sem Valor Acrescentado e com deslocações o mais reduzidas possível. Assim sendo, 

e como se observa na Figura seguinte, o doente deve ser Triado, passar imediatamente para o 

1º Atendimento Médico, realizar todos os MCDs (análises sanguíneas, raio-x, TAC), ser 

reavaliado e ter alta. Todas as restantes tarefas apresentadas na situação inicial são Muda e, por 

isso, devem ser eliminadas. 

 

Figura 26: Mapeamento Macro da Visão Futura 

Os vetores de melhoria nos quais se dividiram as soluções foram os seguintes: 

 Soluções estruturais com intervenção na planta: 

o Melhoria do Fluxo de Admissão e Alta 

o Melhoria do Fluxo Azul/Verde 

o Melhoria do Fluxo Amarelo/Laranja 

o Melhoria da área de Trauma 

 Soluções não estruturais (sem intervenção na planta) 

o Melhoria no Planeamento de Recursos 
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o Melhoria da Gestão Visual do Utente 

o Melhoria no Fluxo de MCDs 

o Normalização do SU 

Estes vetores serão analisados nos capítulos seguintes. 

4.3 Soluções estruturais 

4.3.1 Melhoria do Fluxo de Admissão e Alta 

Neste fluxo, os principais problemas detetados eram: 

 Existência de duas entradas com apenas uma fila única, o que gera confusão para o utente; 

 Falta de informação visual para o utente, como por exemplo tempos de espera; 

 A Triagem é feita antes da Admissão Administrativa, o que torna impossível o cálculo de 

tempo de espera até a Triagem e a colocação em prática do protocolo de Raio-X no 

Monotrauma (trata-se de uma imposição legal – Norma 002/2015 da Direção Geral de 

Saúde, segundo a qual doentes com idade superior a 2 anos em situações de Monotrauma 

com deformidade e/ou incapacidade funcional, devem ser imediatamente encaminhados 

para o Raio-X após a Triagem e só depois para a área de Ortopedia). 

 

Assim, a solução passou por: 

 Isolar o Fluxo de Entrada do Fluxo de Saída para que não se cruzem; 

 Sala de espera única onde se encontram os doentes por triar e familiares; 

 Colocar sinalética adequada e visual para o utente na zona da receção, de forma a que este 

consiga sozinho chegar até ao local de destino indicado na Triagem. 

 Inverter o fluxo Triagem/Admissão, o que permite que se calcule o Tempo de espera até à 

Triagem e se ponha em prática o Protocolo de Raio-x Monotrauma. 

 Colocar a equipa de Relações Públicas (responsáveis pela prestação de informações a 

familiares) dentro da Área Administrativa, de forma a que estes não se tivessem de deslocar 

para receber e prestar informações. 
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Figura 27: Fluxo de Amissão e Alta: “Antes” e “Depois” 

4.3.2 Melhoria do Fluxo Azul/Verde 

Este fluxo é o seguido pelos doentes triados com as cores Azul e Verde (menos Urgentes da 

Escala de Manchester) cujo destino são os Gabinetes Urgentes. 

Aqui, os principais problemas detetados foram: 

 Mistura de vários doentes com níveis de gravidade muito distintos; 

 Doentes que se encontram nos Gabinetes Urgentes são transferidos para os Gabinetes 

Emergentes a partir das 20h; 

 Existência de 2 salas de espera nesta área. 

 

Assim, as soluções foram as seguintes: 

 Isolar os fluxos Azul/Verde do Amarelo/Laranja, de forma a que nunca se misturem doentes 

Urgentes com doentes Emergentes. Idealmente, todas as cores (prioridades) deveriam estar 

isoladas. No entanto, tal não é de todo possível devido à falta de espaço; 

 Abertura da área Azul/Verde durante 24 horas por dia, para que estes doentes não se 

misturem com os Amarelos/Laranja a partir das 20h; 

 Novo paradigma: os médicos estão mais próximos dos doentes (ponto 1 da figura abaixo) e 

deslocam-se para lhes prestar assistência na sala de tratamento (ponto 2 da figura abaixo), 

e não o contrário. 

 Aumento da área da sala de tratamento com a criação de um balcão de trabalho para 

profissionais de saúde, o que garante maior vigilância para os doentes. 
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Figura 28: Fluxo Azul/Verde: “Antes” e “Depois” 

 

4.3.3 Melhoria do Fluxo Amarelo/Laranja 

À semelhança do anterior, este fluxo corresponde ao percurso seguido pelos doentes das cores 

Amarela e Laranja da Triagem de Manchester, cujo destino são os Gabinetes Emergentes ou a 

Sala de Observação e Diagnóstico (SOD). 

Os principais problemas detetados nestas áreas foram os seguintes: 

 Reduzida visibilidade dos médicos, que se encontram dentro dos gabinetes;  

 Espaço exíguo para macas e cadeirões na SOD; 

 Muitas deslocações do utente e do médico entre a Sala de espera, Gabinetes Emergentes e 

SOD. 

 

O desenho de soluções contemplou o seguinte: 

 Novo paradigma: “open space”. Eliminação do espaço de Gabinetes e abertura da SOD para 

esse espaço, o que traz como consequências: 

o Rentabilização do espaço para macas e cadeirões; 

o Concentração de todos os profissionais de saúde (médicos, enfermeiros e auxiliares) na 

área crítica (os Gabinetes Emergentes). 

o Maior vigilância dos doentes, uma vez que aqui os doentes estão numa sala onde são 

constantemente monitorizados por médicos e enfermeiros, em vez de se deslocarem a 

gabinetes para a observação médica e voltarem para a Sala de Tratamentos (SOD); 

o Minimização do desperdício de deslocação de médicos e doentes; 

o Criação de gabinetes para prestação de cuidados e/ou procedimentos invasivos e 

conversas de índole pessoal. 
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Figura 29: Fluxo Amarelo/Laranja: “Antes” e “Depois” 

4.3.4 Melhoria da área de Trauma 

A área de Trauma contempla as especialidades de Ortopedia e Cirurgia. Apesar da Urgência 

Pediátrica (que não é objeto deste projeto) ser o destino das urgências de todas as crianças até 

aos 18 anos, tal não acontece no caso de situações de Trauma. Se a criança tiver idade entre 2 

e 18 anos e recorrer às Urgências por uma situação de Trauma é triada na Urgência de adultos 

para esta área.  

As principais oportunidades de melhoria aqui detetadas são: 

 Em resultado da particularidade enunciada anteriormente: a existência de uma sala de espera 

partilhada por Adultos e Crianças; 

 Reduzido espaço dedicado à área de Ortopedia; 

 Sala de vigilância pequena. 

 

As soluções encontradas foram as seguintes: 

 Criação de uma sala de espera de adultos separada da de crianças, com aumento 

considerável da área; 

 Aumento da dimensão da Sala de Vigilância (possibilidade para alocar o dobro das macas) 

e da Sala de Ortopedia; 

 Criação de sala de Avaliação Primária para prestação de cuidados primários como aplicação 

de gelo, desinfeções, pensos, estancamento de hemorragias, entre outros. 
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Figura 30: Área de Trauma: “Antes” e “Depois” 

4.4 Soluções não estruturais 

4.4.1 Melhoria no Planeamento de Recursos 

O planeamento de recursos é um aspeto crítico que afeta o desempenho de qualquer Serviço de 

Urgência. Neste caso, dividiu-se o planeamento e alocação de recursos no Básico (planeamento 

feito por antecipação com base na sazonalidade e comportamento histórico da afluência às 

Urgências) e no Dário (planeamento reativo com o objetivo de rapidamente ajustar a capacidade 

à procura). Ambos os tipos de planeamento são muito deficientes, devido aos seguintes 

problemas: 

 Falta de equipa base no SU e, por isso, elevada dependência de médicos externos e 

tarefeiros; 

 Pouca flexibilidade em resultado da reduzida diferenciação dos médicos. De facto, quanto 

menos diferenciados são os profissionais, menos capazes e aptos são para desempenharem 

funções em áreas diferentes do SU; 

 Inexistência de um standard de trabalho para o Chefe de Equipa. 

Assim, para resolver estes problemas definiram-se os seguintes vetores de mudança: 

 

 



Melhoria Sustentada do Serviço prestado nas Urgências de um Centro Hospitalar 

35 

 Criação de equipa base para o SU. 

 Formação para aumentar a flexibilidade da equipa médica. 

Para implementar esta solução começou-se por desenhar uma Matriz de Polivalência 

Médica que regista o grau de conforto do profissional num determinada área médica. A 

escala usada foi a seguinte: 0 - o médico não pode trabalhar na área, 1 - área de maior 

produtividade/conforto, 4 - área de menor produtividade/conforto. Esta matriz, como se 

observa no excerto apresentado abaixo, servirá de base à definição do plano de formação 

interna. 

Da análise inicial desta matriz (incluída no Anexo E) concluiu-se que a dependência de 

médicos externos ou tarefeiros é muito elevada em praticamente todas as áreas. Para além 

disso, a área do Trauma é a que tem uma menor percentagem de médicos com maior grau 

de conforto (1 ou 2). Pelo contrário, e apesar de ser a área mais crítica do SU, os Gabinetes 

Emergentes é a área que tem mais médicos aptos para lá trabalhar. 

Tabela 5: Matriz de Polivalência médica 

Categoria Nome 
Gabinetes 
Urgentes 

Gabinetes 
Emergentes 

Trauma UDC 
Formação 
interna? 

Quadro xxx 3 2 4 1   

Quadro xxx 2 1 4 3 X 

Quadro xxx 0 2 0 1   

Quadro xxx 0 2 0 1   

Quadro xxx 3 1 4 2 X 

Tarefeiro xxx 1 0 0 0 X 

Tarefeiro xxx 4 1 2 3 X 

Tarefeiro xxx 3 1 0 2   

Tarefeiro xxx 1 2 0 3   

Externa xxx 2 1 0 0   

Externa xxx 2 1 0 0   

Externa xxx 3 1 0 2 X 

Externa xxx 2 1 4 3 X 

 

 Criação de quadro de controlo do SU visível para todo o serviço. 

A criação deste quadro garante a visibilidade da situação do Serviço em tempo real. 

Colocado numa zona central, este Dashboard apresenta, como se vê na figura seguinte, o 

tempo de espera para primeiro atendimento e o tempo de permanência para todas as áreas 

médicas do SU. No caso do Tempo de espera para 1º atendimento regista-se o número de 

doentes à espera e o tempo de espera máximo. Para o Tempo de permanência o registo é 

similar: verifica-se o número de doentes em atendimento em cada uma das áreas e o tempo 

de permanência do que se encontra há mais tempo no SU. Para além disso, regista-se ainda 

o número de médicos em serviço em cada uma das áreas para determinar a gravidade da 

situação do SU (representada pela cor vermelha das células). O grau de gravidade é função 

do número de médicos e do tempo-alvo previamente definido para atender um doente 

consoante a área médica para que foi triado e a sua cor de triagem. 
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Figura 31: Dashboard de Controlo do Serviço de Urgência 

 Normalização e implementação do Standard do Chefe de Equipa. 

O Chefe de Equipa é o responsável pela chefia de toda a equipa do Serviço de Urgência 

mas, até então, não possuía uma norma para o seu trabalho. Em consequência disso, 

observava-se elevada variabilidade entre chefes de equipa, pelo que, o primeiro passo, foi 

standardizar as suas tarefas. Em grupo, todos os chefes de equipa concordaram na norma 

apresentada no Anexo F. Os pontos essenciais desta norma são: 

o Definição do critério para distribuir doentes no momento da passagem de turno. 

No momento da passagem de turno os médicos que vão sair passam os doentes aos 

médicos que vão entrar. Para garantir que, à entrada, existe sempre pelo menos um 

médico que não recebe doentes e fica exclusivamente dedicado a consultar novos utentes, 

estipulou-se que, no caso de o número de doentes a passar ser inferior a 6, estes ficam da 

responsabilidade de apenas um dos médicos que entra (em vez de os distribuir por todos 

os médicos). No caso de se passarem mais do que dois doentes, então em vez de um 

médico, ficam dois responsáveis por esses doentes. Para além disso, e para estimular a 

pontualidade entre os médicos no momento da passagem de turno, definiu-se que os 

médicos mais pontuais ficam responsáveis pelos novos doentes. Como, historicamente, 

o maior número de doentes passados entre turnos ocorre na área dos Gabinetes 

Emergentes/SOD, foi apenas nesta área que se implementou este sistema de distribuição. 

o Utilização e preenchimento da Folha de Arranque de Turno. 

Como o Chefe de Equipa apenas pode estar presente numa das passagens de turno das 4 

áreas do SU, normalmente os Gabinetes Emergentes/SOD ou UDC, torna-se essencial 

criar uma ferramenta que lhe permita percecionar de forma global a passagem de turno 

de todas as áreas. Assim, o chefe de equipa deve, no final da passagem de turno em que 

esteve presente, deslocar-se a todas as restantes áreas para tomar conhecimento do 

número de doentes à espera, número de doentes passados, número de doentes em maca, 

número de casos sociais e número de doentes à espera de internamento e o respetivo 

serviço de internamento. 
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o Utilização e preenchimento da Folha de Seguimento de Turno. 

O seguimento do turno deve ser realizado pelo chefe de equipa sob a forma de rondas 

pelo serviço a cada 2 horas. Para o auxiliar nesta tarefa, criou-se um Dashboard de 

Chefia de Equipa (ver Figura 32) que permite medir o input e output das operações, isto 

é, o número de doentes à espera e o número de altas do último período em análise. Com 

estas informações, o chefe de equipa pode tomar decisões informadas e baseadas em 

dados, nomeadamente no que diz respeito à alocação de recursos ou doentes em 

determinadas áreas. Este ajuste reativo segue regras estabelecidas neste standard de 

forma a garantir que, em situações definidas por um elevado número de doentes à espera 

numa determinada área, se tome uma ação corretiva para impedir que a gravidade da 

situação aumente ou se propague para outras áreas médicas. 

Figura 32: Dashboard de Chefia da Equipa 

Todas as informações relativas à função de Chefia de Equipa foram colocadas de forma 

visual num Quadro colocado no seu posto de trabalho, como se observa na próxima figura. 

Aqui, reúnem-se informações como: 

o Escala Semanal de Chefes de Equipa e de Responsáveis pela Passagem de turno na 

SOD/Gabinetes Emergentes; 

o Norma do Chefe de Equipa; 

o Controlo do acompanhamento dos chefes de equipa na norma de trabalho. Para todos os 

chefes de equipa, listam-se os dias em que cada um deles já foi acompanhado por um 

consultor no treino do Standard do Chefe de Equipa. 

o Arquivo das Folhas de Seguimento de turno para que o chefe de equipa do turno seguinte 

compreenda qual o estado do início de turno anterior. 

o Indicadores: nº de doentes à espera e nº de altas. Estas métricas representam o estado 

global de todas as áreas do SU e resultam da consulta do dashboard de Chefia de Equipa. 

Estes indicadores têm periodicidade diária, pelo que começam a ser preenchidos por um 

chefe de equipa que, no final do seu turno, ao relatar a evolução do estado do SU, os 

passa ao Chefe de Equipa seguinte que os continua a preencher. No final, tem-se a 

visibilidade diária da evolução do Serviço de Urgência. 
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Figura 33: Quadro do Chefe de Equipa 

4.4.2 Melhoria da Gestão Visual do Utente 

A Gestão Visual permite que o utente de forma rápida e intuitiva seja capaz de seguir um 

determinado percurso e chegar a um determinado destino, sem erros. A este nível, foram 

detetadas falhas aquando da realização do mapeamento da situação atual, tais como: 

 Área exterior possui informação muito deficitária, o que torna difícil ao utente perceber por 

onde se deve deslocar e que saídas/caminhos seguir até à entrada do SU. 

 Falta de informação na zona de receção (hall) acentuada por ausências temporárias do 

maqueiro. 

 Falta de indicação/sinalização dos fluxos internos do SU. 

 

Para a resolução destes problemas, as soluções encontradas foram: 

 Melhorar a Sinalização Exterior através de: 

o Sinalização da entrada do Serviço de Urgência. 

 

Figura 34: Simulação da sinalização na entrada do CHEDV. 

o Criação de vias de entrada independentes para carros e ambulâncias. 
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Figura 35: Simulação da sinalização das vias de entrada no SU. 

o Criação de via de saída única para carros e ambulâncias e via de saída independente para 

a VMER (Viatura Médica de Emergência e Reanimação). 

 

Figura 36: Simulação da sinalização das vias de saída do SU. 

o Colocação de sinalética vertical e horizontal para limitação de locais de estacionamento 

e para melhoria de indicações de trânsito. 

 Implementar sistema de sinalização visual para o utente assente num sistema de cores 

único para todo o SU. As ações implementadas foram as seguintes: 

o Colocação de fitas no chão para orientação e encaminhamento dos doentes ambulantes. 

Como se observa na Figura abaixo, cada um dos fluxos definidos tem uma cor associada. 

O maqueiro da entrada (localizado no Círculo Azul) tem a possibilidade de, no caso de 

doentes ambulantes, em vez de os levar até ao seu local de destino, lhes indicar a fita que 

estes devem seguir. Este sistema de encaminhamento traz melhorias muito significativas 

na taxa de ocupação dos maqueiros que passam a estar libertos para as tarefas de 

transporte de doentes em maca ou cadeira de rodas. 
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Figura 37: Resumo dos Fluxos de encaminhamento 

O encaminhamento de doentes com destino para a Urgência de Obstetrícia/Ginecologia 

ou Otorrinolaringologia (ORL)/Oftalmologia que se localiza no piso -1 era muito 

demorado, uma vez que exigia a utilização do elevador por parte do maqueiro. No 

entanto, com a colocação das fitas e indicações nos elevadores (como se observa na 

Figura abaixo), os doentes ambulantes seguem sozinhos com o seu processo até ao piso 

-1 onde o depositam, sem qualquer intervenção do maqueiro. 

 

Figura 38: Indicações visuais para a Urgência de Ginecologia/Obstetrícia e ORL/Oftalmologia 

Para além disso, nas várias áreas médicas (SOD, Gabinetes Emergentes, Gabinetes 

Urgentes e Trauma) existe uma fita até à Imagiologia. Desta forma, os doentes 
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ambulantes podem, de forma independente e sem a ajuda do maqueiro, deslocar-se até 

ao raio-x, realizá-lo e voltar à sua área de origem. 

o Implementação de sinalização na zona do hall de receção, de forma a que o doente saiba 

que direção tomar para cada um dos setores do SU. O sistema de cores utilizado nas fitas 

mantem-se nas placas verticais, tal como se observa na figura a abaixo. 

 

Figura 39: Sinalização visual na zona do hall de receção 

As melhorias na Gestão visual resultaram numa melhor orientação e autonomia dos 

utentes ambulantes em todos os fluxos do SU, reduzindo o tempo de espera por 

maqueiros, o que reduz o tempo de 1º atendimento e o tempo de espera para realização 

de exames. 

4.4.3 Melhoria do Fluxo de MCDs 

O serviço de Imagiologia funciona como um serviço independente, mas que suporta grande 

parte da atividade do Serviço de Urgência para a realização de MCDTs. No mapeamento da 

situação inicial ficaram visíveis muitas das deficiências que afetam este fluxo, entre as quais: 

 Elevado tempo de espera pelo maqueiro (para levar e trazer o doente dos exames de 

Imagiologia). 

 Elevado tempo de espera desde a requisição até à realização de exames (MCDs). 

 Áreas do SU sem vigilância de profissionais de saúde (salas de espera e corredores de 

imagiologia). 

 Requisições de exames com pouca informação. 

 Técnicos de Imagiologia questionam frequentemente a necessidade de fazer determinados 

MCDs. 

 

Desta forma, com o objetivo de normalizar o fluxo de doentes desde o SU até à Imagiologia e 

melhorar o tempo desde a requisição até à realização de exames, garantindo a segurança do 

doente, foram tomadas as seguintes ações: 

 Criação de Sistema de caixas para tornar visual a divisão de fluxos de doentes. 

Até então, o maqueiro tinha conhecimento dos doentes que deveria transportar desde as 

áreas médicas até à Imagiologia através de telefonemas. Este tipo de transmissão de 

informação, para além de ser pouco eficiente e originar muitos erros, não é intuitiva nem 

visual. Assim, criou-se o sistema apresentado em baixo que separa em 3 caixas os processos 

dos doentes que já tiveram a 1ª observação médica. Em “Apoio Interno” colocam-se os 
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processos dos doentes que aguardam o apoio interno de uma especialidade. Em “Aguarda 

Exames” colocam-se os processos dos doentes não ambulantes que se encontram à espera 

do maqueiro para os transportar até à Imagiologia. Por último, em “Exame em 

Realização/Realizado” encontram-se os processos dos doentes não ambulantes que já 

efetuaram os exames e já foram trazidos de volta pelo maqueiro e ainda os processos que 

dizem respeito aos doentes ambulantes que foram enviados pela fita no chão para a 

Imagiologia. Desta forma, o maqueiro apenas precisa de verificar o estado da caixa 

“Aguarda Exames”. Este sistema de caixas é simples e visual e permite que o maqueiro 

saiba exatamente quais os doentes a transportar sem ter de interagir diretamente (através de 

um telefonema) com o enfermeiro ou médico. 

 

Figura 40: Sistema de caixas para separação de fluxos de utentes 

 Reorganização do trabalho da Assistente Operacional na sala de Urgência do Raio-X 

utilizando a técnica SMED (Single Minute Exchange of Dies). 

Segundo esta técnica, o trabalho pode ser dividido em externo (realizado com a máquina 

parada) e interno (trabalho realizado com a máquina em funcionamento). O objetivo de 

otimizar o tempo de máquina minimizando o tempo de paragem é conseguido garantindo 

que todas as atividades externas passam a ser realizadas com a máquina em funcionamento. 

Desta forma, maximiza-se o tempo em que se acrescenta valor (tempo máquina). Neste 

caso, o tempo com valor acrescentado é o tempo dedicado à realização do exame pelo 

médico ou técnico de Imagiologia. Assim, a Assistente Operacional realiza previamente 

todas as atividades de preparação para o exame e gere as entradas e saídas de doentes da 

sala com o objetivo de diminuir o tempo de setup entre doentes. Para além disso, a auxiliar 

mantem a vigilância dos doentes que se encontram à espera para realizar o exame. 

A interface entre esta auxiliar e o maqueiro que transporta os doentes não ambulantes faz-

se recorrendo a duas zonas de espera devidamente identificadas: a zona In (zona onde o 

maqueiro deixa as macas ou cadeiras de rodas dos doentes para realização de raio-x) e zona 

Out (área onde a auxiliar de Imagiologia deixa as macas e cadeiras dos doentes que já 

realizaram raio-x). Assim, promove-se a gestão visual dos dois stocks de doentes e a 

informação de recolha de doentes chega até ao maqueiro de forma simples, visual e sem 

erros. 
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 Novo paradigma para o ajuste reativo dos recursos de Imagiologia. 

Até à data, todos os exames de raio-x de doentes provenientes do SU eram efetuados única 

e exclusivamente numa única sala. No entanto, para evitar os longos tempos de espera para 

realização de raio-x em determinados períodos do dia, definiu-se que, no caso do número 

de doentes à espera ser superior a 10 ou o tempo máximo de espera ser superior a a10 

minutos, dever-se-ia abrir uma nova sala de raio-x. 

 

 Realização do raio-x em situações de monotrauma. 

Tal como já referido na secção Melhoria do Fluxo de Admissão e Alta, o encaminhamento 

de doentes para o raio-x imediatamente após a Triagem permite reduzir o tempo para a 

realização do exame. Tal acontece porque o doente leva consigo, após a Triagem, a 

requisição para o raio-x e, ao encontrar-se com o maqueiro na zona de receção, este 

imediatamente o encaminha para a Imagiologia. Quando tal não acontecia, o doente já se 

encontrava na área médica e tinha de esperar que o enfermeiro/médico telefonasse ao 

maqueiro para este o levar até ao raio-x. 

 

 Criação de rotina de acompanhamento e report dos indicadores do Fluxo de MCDs. 

Sendo este um serviço cuja performance afeta profundamente o desempenho do Serviço de 

Urgência, é essencial criar uma estrutura de avaliação e monitorização dos seus indicadores, 

nomeadamente do Tempo desde a requisição até à realização dos diversos tipos de exames. 

A avaliação e report semanal destas métricas em conjunto pela Imagiologia e pela direção 

médica e de enfermagem do Serviço de Urgência garante que os tempos estabilizam e que 

quaisquer desvios são atacados com contra-medidas. 

4.4.4 Normalização do Serviço de Urgência 

Este vetor de melhoria, inicialmente criado no sentido de melhorar a comunicação e imagem 

para o exterior, pretende responder, de forma mais abrangente, às necessidades de normalização 

de procedimentos de todo o SU. Os aspetos mais críticos relativos à comunicação para o exterior 

detetados na fase de mapeamento foram: 

 A comunicação com o familiar não se encontra normalizada entre os elementos da equipa 

de Relações Públicas, o que gera desentendimentos entre os familiares dos doentes e a 

equipa médica e de enfermagem. 

 Emissão de notas de alta desadequadas (com informações não relevantes ou falta de 

informações críticas). 

Para responder às necessidades de normalização começou-se por organizar uma equipa de 

trabalho em ambiente de Workshop no qual se levaram a cabo as seguintes ações: 

 Separação das necessidades de normalização em grupos. 

Consideraram-se três conjuntos de normas: Comunicação para o exterior, Normas globais 

do funcionamento do SU e Normas específicas de cada classe profissional. 

 Priorização das normas. 

Organização das normas numa Matriz de Prioridades. Aqui, cada norma é classificada de 

acordo com a facilidade de normalizar e o impacto no funcionamento do SU, como se 

observa na figura apresentada no Anexo G. De seguida, selecionaram-se 4 procedimentos 

do quadrante direito como pilotos para este processo de Normalização. 

 Criação de processo de gestão e seguimento da normalização. 

Mais do que criar normas, no contexto específico deste projeto, é ainda mais importante 

garantir que todos as conhecem e que todos são treinados nelas. Desta forma, será muito 

importante garantir um processo acompanhamento das normas, através de quadros 

específicos para cada classe profissional e quadros globais que relatem a percentagem de 

treino de cada grupo profissional. Abaixo apresenta-se a ferramenta detalhada de gestão de 
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normas que será alimentada por todos os responsáveis de cada classe profissional e que 

reúne o estado de normalização e treino de todas as normas do SU. 

 

Figura 41: Ferramenta de gestão do processo de normalização do SU 

4.5 Desenvolvimento de um Sistema de Melhoria Contínua 

Habitualmente, as melhorias surgem nas organizações em resultado de projetos novos e 

completamente disruptivos. É nestes momentos que as organizações dão “saltos” de inovação, 

mas que raramente conseguem manter. A questão que se coloca é então “Como mudar 

verdadeiramente a organização, de uma forma física e cultural?”. Só com a prática frequente 

do Kaizen é que as organizações conseguem sustentar as mudanças físicas e torná-las melhorias 

comportamentais que perduram na organização e alteram a sua cultura. No caso do setor da 

Saúde, esta manutenção das melhorias toma um papel ainda mais preponderante uma vez que 

este setor tem hábitos e regras muito enraizados que importa questionar e alterar. Por isso, a 

mudança Cultural é muito importante no contexto deste projeto. 

O Kaizen Diário é a ferramenta que permite às equipas praticarem o Kaizen no dia-a-dia de 

forma sustentada e envolver todos os colaboradores na identificação de oportunidades de 

melhoria, resolução de problemas e acompanhamento de indicadores de desempenho. O Kaizen 

Diário estrutura-se em 4 níveis que representam o nível de maturidade das equipas. Neste caso, 

faz sentido referir-nos apenas ao nível 1 de Organização da Equipa. 

A primeira ação realizada no âmbito do Kaizen Diário prende-se com a montagem do Quadro 

de Equipa. A equipa definiu que os principais elementos a incluir no quadro seriam: mapa de 

presenças na reunião, agenda da reunião, área de registo de problemas de áreas exteriores ao 

SU (Informática, Imagiologia, Laboratório, Serviço de Aprovisionamento e Serviço de 

Instalações e Equipamento), o plano de ações de melhoria PDCA e os indicadores de 

desempenho do SU. Relativamente aos indicadores de desempenho, a equipa considerou que 

os mais relevantes para o SU seriam o Tempo Médio de Permanência, o Tempo de espera para 

1º atendimento, a Eficiência do SU e o Nº de episódios. No entanto, a equipa também sugeriu 

a necessidade de se medir de forma global os indicadores das passagens de turno, pelo que se 

incluiu a análise do total de doentes passados e doentes à espera em todas as passagens de turno. 

No final de se desenhar conceptualmente o Quadro, passou-se à sua implementação no terreno 

(ver Anexo H) e ao arranque das reuniões diárias. Após o período de acompanhamento e 
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coaching, a equipa já se encontra madura o suficiente para sugerir alterações ou novos 

elementos para o Quadro. Tal aconteceu relativamente aos indicadores das passagens de turno: 

como este indicador passou a ser medido no Quadro de Chefia de Equipa, considerou-se 

desnecessária a sua repetição neste Quadro. Por outro lado, surgiram novos indicadores que 

importa medir, como: o número de episódios com tempo de permanência superior a 12h, o 

número de transferências de doentes do Hospital de Oliveira de Azeméis para esta unidade 

hospitalar e o tempo médio de espera até à Triagem. A necessidade de elementos motivacionais 

também foi detetada pela equipa, pelo que se incluiu a contabilização do Top 5 Médicos (com 

base na sua eficiência) e o Top 5 Enfermeiros (com base no número de triagens efetuadas). 

Estas alterações foram implementadas e o Quadro rearranjado originando o que se mostra em 

segundo lugar no Anexo H. 

Para além das reuniões de Kaizen Diário, também se implementaram reuniões de Passagem de 

Turno em todas as áreas médicas (Trauma, Gabinetes Emergentes/SOD e UDC). Estas reuniões 

também se suportam num Quadro visual com elementos similares: indicadores-chave (nº de 

doentes a passar, nº de doentes à espera e nº de macas no corredor), agenda da reunião, mapa 

de registo de presenças, mapa de comunicação de problemas no Kaizen Diário das Equipas de 

Gestão e arquivo das folhas de passagem de doentes (folhas de registo das informações relativas 

aos doentes que foram passados no turno). No Anexo I encontra-se o quadro de passagem de 

turno da área SOD/Emergentes. 

4.6 Conclusões 

Neste capítulo apresentou-se a Visão Futura com zero desperdício que a equipa de projeto 

ambiciona. Para a alcançar definiram-se vetores de melhoria que se organizaram em soluções 

estruturais e não estruturais. 

Paralelamente, apresenta-se um vetor de melhoria transversal a todos os anteriores cujo objetivo 

é o de tornar sustentáveis todas as melhorias implementadas pela organização. Só assim se 

garante que, mesmo depois do projeto acabar, as melhorias permanecem e que novas surgem. 
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5 Resultados atingidos com o projeto 

Apesar deste projeto ainda se encontrar em implementação, já é possível medir alguns 

resultados das implementações até agora realizadas. Estes resultados são medidos através dos 

indicadores de melhoria já definidos. 

A definição dos objetivos de cada indicador só ocorreu depois do desenho de soluções descrito 

no capítulo anterior. Depois das soluções desenhadas, a equipa está mais motivada e 

comprometida com o projeto e, por isso, é a altura ideal para se definem as metas de melhoria. 

A discussão dos objetivos de melhoria baseou-se no critério SMART (Específicos, 

Mensuráveis, Atingíveis, Realistas, Temporizáveis) para definição de indicadores, dando 

especial relevância a serem metas realistas mas ambiciosas. 

Os indicadores de melhoria e respetivas metas a monitorizar ao longo do projeto apresentam-

se na Tabela 6. 

Tabela 6: Indicadores de melhoria do projeto 

 Qualidade Custo/Produtividade Serviço Motivação 

Indicador 
Satisfação 

dos utentes 
Eficiência no SU 

Tempo de 

permanência no SU 

Satisfação da 

equipa interna 

Objetivo 30% 40% 30% 50% 

Até ao momento, só se obtiveram resultados para os indicadores de Qualidade e de Serviço que 

se apresentam em seguida. 

A satisfação do utente é medida através de um boletim (disponível no Anexo J) preenchido pelo 

doente no ato da alta administrativa. Os dados apresentados na figura abaixo foram 

normalizados de forma a que o valor médio da satisfação observado na semana 1 

correspondesse ao nível de 100%. O valor inicial para este indicador foi obtido com base nas 

respostas de apenas 5% de todos os utentes admitidos no SU. Nas últimas semanas, o objetivo 

definido pela equipa já está a ser alcançado com a Satisfação a subir mais de 30%. Destaca-se 

o facto de, nas últimas 4 semanas, a amostra de utentes ser mais significativa, representando 

cerca de 34% dos utentes do SU. A Satisfação medida na semana 9, um evidente outlier desta 

série, ocorreu com o número de respostas mais reduzido de toda a série, apenas 1% do número 

de episódios semanal. Para além disso, esta semana foi marcada pela implementação do vetor 

de melhoria do Fluxo de Admissão e Alta, que teve como consequências alterações profundas 

no funcionamento da área administrativa (responsável pela captação dos inquéritos) e cuja 

implementação exigiu um período de adaptação por parte de todo o SU. 

 

Figura 42: Evolução da Satisfação dos utentes 
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Relativamente ao tempo de permanência, devido ao facto de ainda não se encontrar 

implementado o vetor de melhoria que afetará este indicador, o Planeamento de Recursos, esta 

métrica melhorou apenas 2% relativamente ao ano passado, tal como se comprova pela figura 

abaixo. 

 

Figura 43: Evolução do Tempo de Permanência 

O tempo de permanência não pode ser dissociado do número de episódios que o SU recebe 

todas as semanas. Por isso, importa também comparar a evolução da afluência ao Serviço de 

Urgências através do gráfico abaixo. Em média, durante o período do projeto existe um 

acréscimo de 9% no número de episódios. 

 

Figura 44: Evolução do número de episódios 
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Figura 45: Evolução do tempo de espera para a Triagem 

No vetor de melhoria relativo ao Fluxo de MCDs, os principais resultados relacionam-se com 

a redução do tempo entre a requisição do exame e a sua realização. Para esta análise 

consideraram-se o Raio-X e o TAC que, juntos, representam aproximadamente 96% dos 

exames imagiológicos requisitados no Serviço de Urgência. A tendência decrescente observada 

na figura baixo prova a redução de cerca de 25% no tempo entre a requisição e realização do 

Raio-X e de 35% no caso do TAC. 

 

Figura 46: Evolução do tempo entre a requisição e realização de MCDs 
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6 Conclusões 

Em resultado do elevado tempo de permanência dos doentes no SU do CHEDV e das 

deficiências a nível da organização e planeamento da equipa, iniciou-se um processo de 

mudança estrutural e cultural no CHEDV que trouxe um conjunto de soluções integradas para 

melhorar a qualidade do serviço prestado ao doente e as condições de trabalho dos 

colaboradores. 

A ferramenta VSM revelou-se muito eficaz para compreender o fluxo do utente no SU e para 

captar os principais problemas e lacunas no seu percurso. Esta análise inicial serviu de base ao 

desenho de soluções que teve por base todos os princípios Kaizen e ainda os princípios do TFM, 

nomeadamente a criação de fluxo contínuo e fluído no doente entre as várias etapas que este 

percorre dentro do SU. A utilização transversal destes conceitos permitiu a criação de soluções 

poderosas que atacam as causas-raiz dos problemas. 

Este projeto encontra-se na fase de implementação, sendo que das soluções propostas ao nível 

do layout apenas se encontra por implementar a que diz espeito à Melhoria do Fluxo 

Amarelo/Laranja. Como esta é a área do SU que cria mais congestionamento de utentes, é 

imprescindível criar uma solução provisória e rápida para melhorar o layout desta área. Neste 

sentido, o próximo passo será compreender qual o máximo histórico de doentes triados com cor 

Amarela e com cor Laranja para se compreender se é possível isolar estes dois fluxos nas áreas 

já hoje existentes (SOD e UDC, respetivamente) e qual seria o layout provisório de macas e 

cadeirões para cada uma destas áreas. 

Relativamente às soluções não estruturais, as melhorias no Planeamento de Recursos ainda não 

se encontram implementadas, assim como a Gestão Visual da área exterior do Centro 

Hospitalar. As melhorias propostas relativamente ao Fluxo de MCDs já foram implementadas 

com sucesso traduzindo-se, ate à data, numa redução de 25% no tempo entre a requisição e 

realização de Raio-x e de 35% no caso do TAC. O Workshop de Normalização do SU ainda se 

encontra a decorrer na fase de implementação do processo de gestão de normas. 

O sistema de melhoria contínua já se encontra implementado e, por isso, alguns dos seus 

elementos já sofreram alterações, nomeadamente no que diz respeito ao Quadro do Kaizen 

Diário cujos elementos se foram alterando de acordo com a evolução e maturidade da equipa. 

Mais do que soluções técnicas e estruturais, o sucesso e os resultados deste projeto dependem 

da mudança cultural que se exige transversalmente a todos os colaboradores. Estas mudanças 

não são físicas e, por isso, são mais lentas e requerem um maior acompanhamento. Este foi um 

dos principais desafios deste projeto: motivar e comunicar constantemente com a equipa. 

Tratando-se do setor público da saúde, tradicionalmente com hábitos de trabalho muito 

enraizados, revelou-se crucial garantir que os colaboradores acreditam na mudança e fazem 

parte dela. 

O poder do trabalho em equipa e das soluções encontradas por um conjunto de pessoas reunidas 

em torno de um problema é também um dos fatores de sucesso para este projeto. Prova disso 

são as reuniões de Kaizen Diário das quais saem resoluções para os problemas do dia-a-dia dos 

colaboradores. Esta, só por si, é uma importante fonte de motivação, que, aliada à medição 

constante dos problemas, ajuda a implementar uma cultura de melhoria contínua em vez do 

comum “apagar fogos”. 

A aplicação de metodologias Kaizen no setor da Saúde ainda tem um grande potencial pela 

frente, pelo que devem continuar a ser implementadas, não só no serviço de urgência, mas 

também noutras áreas administrativas e médicas. 
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ANEXO A: Estrutura Orgânica do Centro Hospitalar Entre Douro e 
Vouga 

 



Melhoria Sustentada do Serviço prestado nas Urgências de um Centro Hospitalar 

52 

ANEXO B: The Virginia Mason Medical Center Strategic Plan 
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ANEXO C: ThedaCare’s Lean Goals and Metrics 
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ANEXO D: Planta simplificada do Serviço de Urgência 
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ANEXO E: Análise da Matriz de Polivalência Médica 
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ANEXO F: Standard do Chefe de Equipa 
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ANEXO G: Matriz de Prioridades do processo de Normalização 
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ANEXO H: Quadro de Equipa do Kaizen Diário 

 

Desenho inicial: 

 

 
 

 

Implementação final: 
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ANEXO I: Quadro de Passagem de turno da SOD/Gabinetes 
Emergentes 
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ANEXO J: Boletim de Satisfação do utente 

 

 
 


