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Resumo 

Tendo em conta o atual cenário de contenção de custos e o crescente interesse na 

aplicação de metodologias lean nos serviços de saúde, o desenvolvimento deste tema terá 

como objetivo primordial atingir um aumento da eficiência do Serviço de Urgência (SU) 

do Hospital Pedro Hispano, através da redução do tempo de permanência do utente neste 

serviço. 

Em primeiro lugar será necessário estudar o Modus Operandi do SU, de forma a 

identificar o fluxo do utente. Dando cumprimento aos trâmites legais no que diz respeito 

à aplicação deste projeto, será ainda necessária a análise da respetiva regulamentação. 

O segundo passo consiste em analisar as necessidades existentes em termos de layout 

deste serviço, identificando constrangimentos no percurso do utente. Serão também 

analisadas as diferentes equipas-tipos, bem como as suas funções e responsabilidades, 

tendo por objetivo melhorar as condições do serviço prestado. Através do levantamento 

feito no SU mediante reuniões e entrevistas informais a funcionários de diferentes áreas 

(médicos, enfermeiros, técnicos, assistentes técnicos e assistentes operacionais) e a 

utentes, foram recolhidos dados essenciais para a elaboração deste projeto, tendo também 

por objetivo melhorar as condições do serviço prestado (utentes), bem como do prestador 

do serviço (funcionários). Por forma a suportar as necessidades identificadas, serão 

também analisados um conjunto de indicadores existentes. 

Finalmente será proposto um novo layout do SU. De modo a tornar este projeto 

exequível e atendendo à dimensão e complexidade do sistema, serão apresentadas as 

diferentes fases de implementação das alterações a aplicar. As alterações terão ainda 

implicações ao nível da gestão de recursos humanos, evidenciando a necessidade da sua 

restruturação, por forma a ser possível satisfazer a necessidade crescente em termos de 

funcionários, tendo em conta a impossibilidade de novas contratações.  

Palavras-chave: contenção de custos, metodologias lean nos serviços de saúde, 

eficiência do Serviço de Urgência, Hospital Pedro Hispano, redução do tempo de 

permanência do utente no sistema, fluxo do utente, layout do serviço, fases de 

implementação, gestão de recursos humanos. 
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Abstract 

Considering the actual financial scenario and the growing interest in health lean 

management, the development of this theme aims to achieve an increase in the efficiency 

of the Emergency Service of Hospital Pedro Hispano, through the decrease of the time 

that the patient spends in the system. 

Firstly it is necessary to study the Modus Operandi of the Emergency Service, in order 

to identify the patient flow. It will be also necessary to study the current legislation 

regarding the application of this project.  

The second step is to analyse the existent needs in terms of layout of the service 

identifying constraints in the patient flow. The different standard teams will also be 

analysed, as well as their roles and responsibilities, aiming to improve the service. 

Through the different meetings and casual interviews of staff from different areas 

(doctors, nurses, technicians, technical assistants and operational assistants) and users of 

the Emergency Department, essential data for the development of this project was 

gattered, allowing to improve the service provided (users of the service) as well as the 

service provider (staff). In order to support the identified needs, a set of indicators will 

also be considered. 

Finally, it will be presented a new layout of the Emergency Service. In order to make 

this project achievable and considering the complexity of the system, the different phases 

of the implementation to be applied will be presented. The changes will also have a 

management impact, making clear the urge of restructuring in terms of human resources 

management, allowing to fulfil the growing needs of new staff, considering the 

impossibility of new hirings. 

Key Words: financial scenario, health lean management, efficiency of the Emergency 

Service, Hospital Pedro Hispano, decrease of the time that the patient spends in the 

system, patient flow, layout of the service, different phases of implementation, human 

resources management. 
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Capítulo 1 - Introdução 

 

1.1 - Motivação/ Objetivo e relevância do estudo 

O contexto de fortes restrições orçamentais com que o Serviço Nacional de Saúde 

(SNS) se tem confrontado, decorrente da atual conjuntura económica e financeira, 

conjugado com a pressão crescente para o aumento da despesa em saúde inerente ao 

envelhecimento da população, à inovação tecnológica e ao aumento das expetativas e 

exigências dos cidadãos, obriga a determinação na contenção dos gastos e uma atitude de 

enorme rigor e responsabilidade na gestão do bem público, com o objetivo de manter 

elevados padrões de desempenho assistencial e uma resposta mais eficiente e efetiva às 

necessidades em saúde da população. 

Segundo Crema e Verbano (2016), a pesquisa em Health Lean Management (HLM) 

está apenas no início. Conforme demonstram estudos recentes, técnicas específicas de 

HLM são normalmente adotadas para resolução de problemas particulares e quando são 

analisados projetos de HLM, frequentemente os resultados não são reportados 

corretamente, faltando valores numéricos ou testes. Adicionalmente, HLM é tipicamente 

utilizada como instrumento a ser adotado numa unidade em específico, sem seguir um 

sistema ou processo, sem desenvolver as condições corretas e sem focalização no cliente 

externo (utente), conforme requerido pelos serviços públicos. 

Como estratégia para a análise de processos de negócio com grande foco na eficiência 

e no valor adicionado por cada paciente, a HLM devia ser adotada não só como melhoria 

de processos administrativos, mas essencialmente para adicionar uma melhoria 

significativa nos processos clínicos e de assistência. Os processos clínicos podem ser 

analisados através de princípios HLM, ferramentas e práticas, redesenhando e gerindo-as 

de uma forma científica e sistemática e contribuindo para a redução de erros clínicos. Este 

último resultado, é normalmente atingido pela atividade desempenhada através do CRM 

(Clinical Risk Management) que além de gerir intimações e reclamações, deve 

monitorizar, reduzir e prevenir danos nos clientes, identificando e analisando processos e 

investindo em fatores que possam influenciar positivamente a prática clínica. 
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Uma abordagem corretiva/reativa deve ser substituída por uma preventiva/pró-ativa, 

realçando erros e classificar, analisar e controlar os riscos clínicos como parte de uma 

abordagem sistemática. Desta forma, os problemas mais recorrentes, bem como as suas 

causas, podem ser identificados e executadas ações apropriadas por forma a melhorar os 

processos clínicos (Crema e Verbano, 2016). 

Crema e Verbano (2016) salienta ainda ser fundamental considerar aspetos 

organizacionais, necessários para uma eficiente aplicação de uma filosofia de gestão lean. 

Além de uma cultura de responsabilidade e de compromisso ao nível estratégico, a cultura 

organizacional, o empowerment dos funcionários, a educação, a liderança, o treino e a 

comunicação devem ser devidamente desenvolvidos. Adicionalmente, a flexibilidade, as 

competências e a experiência ganha pelos trabalhadores são os fatores essenciais para a 

redução de erro e a maximização da segurança do paciente. 

De acordo com Fillingham (2007), as dificuldades práticas na implementação de 

técnicas lean num contexto hospitalar não devem ser desprezadas e os ganhos obtidos 

tornam-se percetíveis anos após a sua implementação. Ainda assim, é necessário ter 

definida a metodologia a seguir, conforme o exemplo descrito na Figura 1. 

 

Figura 1 - Fluxo Metodologia Lean (Fillingham, 2007) 

Conforme evidenciado na Figura 1, a metodologia lean é cíclica, por necessitar de 

uma constante observação e adaptação. É necessário identificar o valor dos processos e 

analisar como estes são implementados através da gestão visual, identificando assim o 

desperdício. Uma vez identificados os desperdícios, são redesenhados os processos e 
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acompanhada a sua implementação, por forma a obter uma melhor prestação do serviço 

em questão. No contexto hospitalar em análise neste projeto, através da metodologia lean, 

é possível melhorar a qualidade do serviço prestado, fornecer um serviço com a melhor 

qualidade possível, reduzir os custos associados e satisfazer também os prestadores do 

serviço. 

 

1.2 - Objetivos do Projeto  

O que se propõe neste projeto é a diminuição do tempo médio de permanência do 

utente no Serviço de Urgências (SU), integrado no Departamento de Emergência e 

Medicina Intensiva (DEMI) do Hospital Pedro Hispano (HPH), enquadrado na Unidade 

Local de Saúde de Matosinhos (ULSM), através da aplicação de técnicas de gestão lean. 

O projeto em questão terá dois âmbitos, o institucional e o académico. O objetivo 

proposto pela instituição é a diminuição do tempo de permanência do utente no sistema, 

o qual se pretende alcançar através da solução desenvolvida no âmbito académico, 

proposta no presente relatório. 

Tendo em conta o complexo contexto hospitalar a intervir, as fases do projeto em 

questão e respetivos métodos a utilizar, são: 

 Revisão bibliográfica – Foi estudada a implementação de projetos de melhoria 

contínua hospitalar, de modo a traçar um panorama global no que diz respeito 

a este tipo de soluções de gestão, num contexto hospitalar, além da 

identificação de aspetos organizacionais, procedimentos, intervenientes, bem 

como a identificação das diferentes fases e atividades executadas.  

 Diagnóstico – Utilizado o método de Value Stream Mapping e Gestão Visual 

(métodos descritos no Capítulo 2 - Revisão Bibliográfica/2.1 - Abordagem 

Lean). Para proceder à elaboração da proposta final, é necessário o estudo do 

SU, de modo a identificar eventuais constrangimentos e necessidades 

existentes, por observação dos diferentes fluxos existentes, análise das equipas 

tipo, análise de indicadores, conduzindo reuniões e entrevistas informais a 

funcionários de diferentes áreas e a utentes. 

 Proposta final – Utilizado método 5S, Standardização e Sistema Pull (métodos 

descritos no Capítulo 2 - Revisão Bibliográfica/2.1 - Abordagem Lean). Será 
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elaborada uma nova proposta de layout do SU, acompanhada da devida 

reestruturação de recursos humanos necessária (ao nível da constituição das 

equipas-tipo). 

 Fases de implementação – Perante uma reestruturação física do SU, é 

necessário definir as fases de implementação do projeto apresentado 

 

1.3 - Estrutura da Dissertação 

De acordo com os objetivos, este projeto foi dividido em 6 capítulos. Este é o primeiro 

capítulo, introdutório ao projeto, em que se descreve a motivação, os objetivos e estrutura 

do mesmo. 

O 2º Capítulo versa a revisão bibliográfica relativamente ao tema tratado. É 

introduzida a abordagem lean, analisada a sua perspetiva histórica no contexto hospitalar, 

o seu enquadramento neste contexto e abordadas as diferentes perspetivas que a 

constituem. 

No 3º Capítulo, é apresentada a instituição, o Gabinete da Qualidade, o Departamento 

de Emergência e Medicina Intensiva que abrange o Serviço de Urgência, o circuito do 

utente no agrupamento de centros de saúde e o Serviço de Urgência, do qual faz parte o 

fluxo do utente. 

circuito do utente no agrupamento de centros de saúde e o Serviço de Urgência, do 

qual faz parte o fluxo do utente. 

No 4º Capítulo, é tratada a proposta a implementar, procurando a redução do tempo 

médio de permanência do utente no sistema. É apresentada a metodologia de diagnóstico 

utilizada, bem como o respetivo cronograma das tarefas inerentes. De início serão 

identificadas as necessidades e constrangimentos no sistema em estudo. Posteriormente 

será elaborada uma proposta de novo layout do SU, a par de uma necessária estruturação 

da implementação do mesmo, através de fases.  

No 5º Capítulo, são expostas as conclusões finais do trabalho no âmbito da proposta 

apresentada.



Capítulo 2 - Revisão Bibliográfica 

Neste capítulo será feito o enquadramento da abordagem de gestão lean através da 

forma como esta é caraterizada, da sua comparação face a abordagens de gestão 

tradicionais e dos aspetos organizacionais que devem ser considerados neste âmbito. Para 

analisar a validade da sua implementação em contexto hospitalar, será estudada a 

evolução em termos históricos. Verificando tratar-se de uma filosofia de gestão com 

aplicação bem sucedida em contexto hospitalar, será então analisada a gestão lean 

hospitalar e as ferramentas utilizadas com o objetivo de alcançar a pretendida redução do 

desperdício. No âmbito do lean hospitalar, será caraterizada a redução do desperdício 

como parte integrante desta filosofia de gestão, sendo explicada a importância da gestão 

do risco clínico, tendo em vista uma melhoria no serviço prestado ao utente. Por fim, 

serão enquadrados os intervenientes no serviço prestado através do envolvimento do 

paciente e dos funcionários, no caso destes relativamente às soluções organizacionais para 

a gestão da resistência à mudança, aspeto essencial a uma correta aplicação de uma nova 

filosofia de gestão lean. 

 

2.1 - Abordagem Lean 

Segundo Womack, Jones, e Roos (1990), lean é uma prática de gestão que de forma 

integrada pretende criar uma cultura em que todos os intervenientes melhoram 

continuamente processos e a produção. James Womack analisou e descreveu no livro 

Machine that Changed the World (Womack et al., 1990) o nascimento da prática lean na 

produção da Toyota, numa revolução que rapidamente substituiu a produção em massa. 

Liker (1997) constata que a produção lean foca-se na eliminação do desperdício em 

processos, incluindo o desperdício em linhas de produção e dos inventários de produto 

final. Lean não se baseia na eliminação de pessoas nos processos, mas sim na redução de 

custos e diminuição de tempos entre a realização da encomenda por parte do cliente e 

respetivo envio. De facto, a produção lean exigiu uma filosofia de gestão lean, sendo esta 

a integração da visão, cultura e estratégia de modo a servir o cliente com a maior 

qualidade, melhor custo e redução dos tempos de entrega (Liker, 1997). 

Nos livros Lean Thinking (Womack e Jones, 1996) e Lean Solutions (Womack e Jones, 

2005), os autores descrevem como os princípios básicos da abordagem Toyota (Toyota 
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Production System-TPS) podem ser aplicados a qualquer forma de trabalho. Nos estudos 

que os autores efetuaram sobre a Toyota e outras organizações foi demonstrado que em 

primeiro lugar se deve analisar a forma como o trabalho, no geral, contribui para um 

processo, uma vez que somente tendo a visão global do processo se torna possível 

melhorar o mesmo, com segurança. 

No âmbito dos estudos efetuados pelos autores mencionados, constatou-se ainda que 

a abordagem Toyota sugere que a forma mais eficaz de introduzir melhorias é através do 

foco na eliminação de passos que não adicionam valor (redução do desperdício-Capítulo 

2 - Revisão Bibliográfica/2.3.1 - Redução do Desperdício). Segundo Fillingham (2007) 

Lean é frequentemente assumido como “Lean and Mean”, particularmente pelos 

funcionários de primeira linha ou seus representantes, em que a primeira reação face à 

tentativa de implementação de práticas lean costuma ser “não somos japoneses e não 

fazemos carros”.  

Crema e Verbano (2015) afirma que no âmbito da elaboração de uma abordagem lean, 

é necessário ter em conta aspetos organizacionais como os objetivos e fatores 

instigadores, as fases e ferramentas de implementação, os resultados e as ferramentas que 

garantem a continuidade do projeto. Torna-se também essencial considerar os obstáculos 

que possam surgir colocando em causa a correta implementação, tais como a resistência 

à mudança por parte dos funcionários. 

No que diz respeito à aplicação da metodologia lean, é possível recorrer a diferentes 

métodos, consoante o objetivo definido: 

 O método dos 5S – Seiri (utilização), Seiton (arrumação), Seiso (limpeza), 

Seiketsu (disciplina) e Shitsuke (higiene) – tem por objetivo mobilizar, motivar 

e consciencializar toda a empresa para a qualidade total, através da disciplina 

no local de trabalho, alcançando uma maior produtividade, segurança, clima 

organizacional e motivação dos trabalhadores. Por exemplo, num contexto 

hospitalar, ter um armazém de consumíveis com materiais dispostos por 

determinada ordem e devidamente etiquetados, permite uma significativa 

redução do tempo quando se torna necessário utilizar algum deles (Michalska 

e Szewieczek, 2007) 
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 Value Stream Mapping é um método de gestão lean através do qual são 

analisados os diferentes estados associados a um processo, usualmente 

representados através de um fluxograma, seguindo-se a análise tendo em vista 

a redução do desperdício e posterior redesenho de todo o processo. Trata-se 

de um processo moroso e exaustivo, necessário num contexto de organizações 

de elevada complexidade, devido ao considerável conjunto de processos 

existentes, frequentemente interligados entre eles ("Value Stream Mapping," 

2017).  

 A Gestão Visual permite a obtenção de informação sobre os processos de 

produção e atividades básicas, num formato visual. Este método é 

frequentemente necessário ao longo do processo de implementação, de modo 

a verificar in loco eventuais constrangimentos ou fugas aos processos 

delineados, sendo de salientar que a aplicação de técnicas lean deve ser 

monitorizada podendo ser rapidamente adaptada, se necessário (Silva, 2008). 

 A Standardização é uma das ferramentas lean mais poderosas (Kobashi, 

Obara, Reich, e Smalley, 2016). Os autores defendem que consiste na 

standardização de formas de trabalho, sendo a base da melhoria contínua lean. 

É necessário recolher dados sob diferentes formas, sendo analisados pelos 

engenheiros ou gestores de topo, de modo a redesenhar os processos dos 

trabalhadores e alcançar uma redução de tempo na realização das tarefas. 

 Os sistemas Pull ou Kanban, segundo o Institute (2016) controlam os fluxos 

de trabalho através da produção, libertando apenas os materiais para a 

produção conforme vão sendo necessários. Por exemplo, numa farmácia 

hospitalar e de forma a controlar o stock existente, à medida que determinado 

medicamente vai sendo utilizado, este deve ser reposto em armazém, 

colocando sempre o de validade mais próxima na frente, controlando o stock 

existente e evitando a sua rutura. 

 

2.2 - Perspetiva Histórica da Gestão Lean Hospitalar 

A filosofia lean no ramo hospitalar pode ser definida como uma abordagem de gestão 

que permite identificar e eliminar desperdícios, melhorando os fluxos de atividades, de 
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modo a maximizar o valor para os pacientes num contexto hospitalar (Health Lean 

Management – HLM). A aplicação hospitalar da abordagem lean, trata-se de uma 

abordagem de melhoria através da eliminação de desperdício (passos que não 

acrescentem valor ao utente, por exemplo, interrupções, atrasos, erros, entre outros) de 

modo a aperfeiçoar o fluxo dos utentes, dos funcionários e de informação. Apesar dos 

princípios lean serem inicialmente desenvolvidos para a produção automóvel, segundo 

Souza (2009), Kim, Spahlinger, Kin, e Billi (2006), Radnor, Holweg, e Waring (2012) e 

D’Andreamatteoa, Iannia, Legab, e Sargiacomoa (2015) estes princípios podem ser 

virtualmente aplicados a qualquer sistema de produção. Atualmente a abordagem lean é 

conhecida mundialmente e as suas aplicações ultrapassam a produção de bens, 

alcançando a prestação de serviços de saúde.  

Souza (2009), Kim et al. (2006), Radnor et al. (2012) e D’Andreamatteoa et al. (2015) 

afirmam que a abordagem lean hospitalar demonstra ser uma forma eficaz de melhorar 

os serviços de saúde. Segundo os autores, os aspetos chave que tornam esta abordagem 

mais adaptável aos serviços de saúde, relativamente a outras metodologias de melhoria, 

são o emporwement dos funcionários e o conceito de melhoria gradual e contínua, 

intrínsecos à abordagem lean. Admite ainda que a abordagem lean hospitalar tem tido 

uma aceitação crescente, não por se tratar de um novo movimento ou moda de gestão, 

mas sim por atingir resultados sustentáveis. 

A data precisa da primeira aplicação de lean hospitalar é incerta. Em 1995 foi 

apresentada uma consideração inicial acerca da utilização de conceitos lean, em particular 

do just in time (sistema concedido para se alcançar a melhor qualidade, custo e entrega 

de produtos/ serviços, eliminando todo o tipo de desperdício nos processos e 

disponibilizando os produtos de acordo com os requisitos do cliente - Coimbra (2016)) 

que consistiu num exercício em que se utilizou tecnologia de manufatura, de modo a 

reduzir o inventário fixo em hospitais. D’Andreamatteoa et al. (2015) e Souza (2009) 

analisam como os relatórios iniciais acerca da metodologia lean, mais especificamente na 

melhoria do fluxo do paciente, descrevem uma implementação piloto num hospital de 

dimensão média nos Estados Unidos enquanto, simultaneamente, existem relatos de 

resultados positivos em áreas clínicas e não clínicas, também nos Estados Unidos. Estas 

evidências aumentaram a especulação no que diz respeito a este assunto, reivindicando a 
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obtenção de resultados positivos, apesar de não terem sido apresentadas evidências 

explícitas (Souza, 2009).  

De acordo com a análise efetuada por Fillingham (2007), antes de 2005, no serviço 

de saúde americano ninguém tinha tentado aplicar princípios lean num hospital, como um 

todo. Apenas em 2005 alguns hospitais a nível mundial tentaram aplicar técnicas lean, 

tais como Virginia Mason em Seattle, Flinders em Adelaide e Thedacare no Wisconsin. 

O Hospital de Bolton começou a implementação em finais de 2005, através da ajuda de 

uma consultora externa. A partir da ajuda externa, Bolton deu o primeiro passo para se 

tornar um hospital lean. O autor defende que provavelmente se trata de um trabalho de 

10 ou até mesmo 20 anos (Fillingham, 2007). 

A Figura 2 ilustra a evolução das aplicações lean, a partir de uma perspetiva histórica. 

Apesar de não apresentar datas exatas, devido à imprecisão acerca da primeira aplicação 

em cada ramo (Indústria Automóvel através do Toyota Production System, Gestão de 

Operações através do lean na produção, Gestão de Serviços através do pensamento lean 

e Gestão Hospitalar através do lean hospitalar), evidencia uma diferença de 10 anos 

relativamente à aplicação da metodologia lean aos serviços de saúde, quando comparada 

a sua aplicação a outros serviços. Adicionalmente, a prestação de serviços de saúde 

aparenta estar longe do nível de excelência verificado em aplicações lean de produção, 

tais como a produção automóvel da Toyota. 

 

Figura 2 - Evolução das Aplicações Lean (Souza, 2009) 
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Segundo Souza (2009), só aproximadamente 6 anos após os ensaios iniciais de 

aplicações lean em serviços de saúde é que a sua utilização aumentou consideravelmente, 

conduzindo à publicação de vários estudos, análises e discussões. Mais recentemente, a 

literatura destaca ainda a sugestão de guidelines para implementação da metodologia lean 

em serviços de saúde, contudo, nem todos apresentam uma base sólida perante as 

reivindicações apresentadas, sendo ainda reconhecido que alguns relatórios podem 

abranger uma contribuição teórica (por exemplo, sugerindo uma nova abordagem), 

apresentando uma estudo de caso que valide a devida aplicação neste contexto (Souza, 

2009).  

 

2.2.1 - Tipo de Publicações de Metodologias Lean Hospitalares 

No âmbito dos diferentes tipos de publicação existentes no que diz respeito à temática 

em análise neste projeto, os trabalhos teóricos apresentam discussões que podem ser 

classificadas como metodológicas ou especulativas, conforme evidenciado na Figura 3. 

 

Figura 3 - Tipos de Literatura Lean Hospitalar (Souza, 2009) 

Souza (2009) afirma que no que diz respeito aos trabalhos especulativos, algumas 

publicações estão restritas a anunciar a utilização de metodologias lean no ramo 

hospitalar, sem apresentar evidências concretas que possam sustentar as conclusões 

apresentadas. A maioria tenta traduzir alguns princípios lean para o ambiente hospitalar 

e especular acerca da sua potencial aplicação, sendo assim classificados como trabalhos 

especulativos. 

Relativamente aos trabalhos metodológicos, o autor acima mencionado defende que 

estes proporcionam uma contribuição mais produtiva no que diz respeito ao lean 
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hospitalar. Estes sugerem uma nova abordagem, descrevendo a sua integração num 

contexto hospitalar através de implementações a longo-prazo, sugerindo um 

desenvolvimento futuro destes conceitos, ou apresentando e discutindo entraves na sua 

aplicação. 

Quanto aos estudos de caso, estes podem abranger vários departamentos hospitalares, 

áreas e sub-áreas. Os estudos de caso de aproximações a produção, referem-se a 

departamentos de um hospital que tipicamente lidam com fluxo de materiais físicos 

(farmácia, radiologia e roupa suja). Os estudos de caso de gestão e serviços de suporte, 

referem-se a áreas que lidam principalmente com o fluxo de informação no âmbito da 

organização (finanças, secretariado médico, IT e outros departamentos e divisões de 

gestão). Os estudos de caso sobre o fluxo dos pacientes compreendem o núcleo da 

implementação das metodologias lean neste ramo, ambicionando a melhoria do fluxo dos 

utentes na instituição ou sistema (redução de custos, redução do tempo de permanência 

no sistema ou redução de listas de espera), através da identificação do seu percurso, sendo 

necessário assegurar a qualidade do serviço prestado. 

Por último, os estudos de caso organizacionais dão ênfase à importância da delineação 

de um plano estratégico e cultural de uma perspetiva organizacional, de modo a ser 

possível uma aplicação bem sucedida das técnicas lean (Souza, 2009). 

Em contexto hospitalar, a aplicação de uma metodologia lean, deve compreender de 

forma integrada estudos de caso e trabalhos teóricos, garantindo a obtenção de melhores 

resultados quer pelo conhecimento retirado das experiências retratadas nos estudos de 

caso, bem como pela incorporação de novas abordagens descritas nos trabalhos teóricos. 

 

2.3 - Gestão Lean Hospitalar 

Após o enquadramento histórico da gestão lean hospitalar, permitindo assim 

identificar que a área em estudo neste projeto trata de uma vertente mais recente e com 

bastante potencial, será, de seguida, enquadrada esta perspetiva no âmbito das técnicas 

utilizadas. 

O autor Régnier (2007) evidencia que recentemente, o processo centra-se nas pessoas 

e melhoria dos processos, enquanto os funcionários aprendem a desempenhar melhor as 
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suas funções. Segundo o autor, os veteranos da Toyota defendem que lean baseia-se em 

fazer as pessoas, formando-as de modo a desenvolverem um conjunto de práticas e 

comportamentos esperados, incutindo assim a filosofia lean.  

Kadarovaa e Demecko (2015) consideram que a standardização e especificação dos 

processos de trabalho e organizações permite facilmente identificar eventos inesperados 

e desenvolve atividades que detetem e corrijam os erros. Numa organização tão complexa 

quanto uma unidade hospitalar, sendo praticamente impossível eliminar todos os eventos 

adversos é necessário controlar os riscos clínicos (aprofundado no capítulo 2.3.2 - Análise 

de Risco Clínico (Clinical Risk Management – CRM)). Os benefícios obtidos através da 

implementação de diferentes metodologias lean, não só para o paciente, mas também para 

a organização, encontram-se resumidos na Tabela 1. 

 

 

Tabela 1 - Benefícios de Diferentes Métodos Lean (Kadarovaa e Demecko, 2015) 

Método Lean Benefícios para o Paciente Benefícios para o Hospital 

5S 

 Rapidez na prestação do 

Serviço; 

 Redução do tempo de espera. 

 Aumento da produtividade; 

 Redução de custos. 

Value Stream 

Mapping 

(VSM) 

 Redução de tempo de espera; 

 Eliminação de espera; 

 Melhoria nos diagnósticos e 

tratamentos. 

 Redução do tempo de 

inatividade; 

 Redução de custos 

operacionais e de pessoal; 

Gestão Visual 

 Redução do erro dos 

funcionários; 

 Melhoria no apoio ao 

paciente; 

 Redução dos erros em 

diagnósticos e tratamentos; 

 Claridade e simplicidade; 

 Implementação mais rápida 

por parte dos funcionários. 

Standardização 
 Redução do risco de erro 

humano. 

 Redução do risco de erro 

humano; 
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 Aumento da produtividade e 

controlo. 

Método Lean Benefícios para o Paciente Benefícios para o Hospital 

Sistema Pull 

 Tratamento mais rápido; 

 Aumento da disponibilidade 

de tarefas chave; 

 Redução da espera. 

 Redução de inventário; 

 Melhor capacidade de 

utilização dos espaços. 

 

 

2.3.1 - Redução do Desperdício  

Crema e Verbano (2015) afirmam que a filosofia lean é caraterizada pela redução do 

desperdício identificado no sistema em análise. A perceção de valor criado contrasta com 

o desperdício acumulado em que através da sua eliminação se pretende melhorar a 

qualidade do serviço prestado. Desta forma, segundo a filosofia lean, a qualidade é 

alcançada através de um aumento da eficiência, conseguido a partir da redução do 

desperdício. As autoras salientam também que o desperdício envolve todas as atividades 

efetuadas num processo ou numa prestação de serviço que absorvem recursos mas não 

criam valor in casu. De acordo com Moreira (2010), os desperdícios identificados podem 

ser: 

 Excesso de Stock: Pode ser originado por problemas laborais tais como 

movimentações excessivas, a ocupação desnecessária de armazém, problemas de 

qualidade ou existência de produtos desatualizados. De modo a evitar ou reduzir 

stocks, deve optar-se por planear as necessidades de materiais, adotando o just in 

time e ter em stock apenas o material necessário; 

 Esperas: Podem ser originadas por avarias de equipamentos, de mudança de 

ferramentas, de atrasos, de falta de material ou mão-de-obra ou de layout 

ineficiente. De forma a reduzir os problemas de esperas, pode ser adotada 

manutenção preventiva, planear a prestação do serviço e acompanhar o seu 

desenvolvimento, reestruturação de layout, análise de capacidades e otimização 

de recursos; 

 Processo inadequado: Consiste na existência de um processo inadequado que pode 

ter origem em instruções de trabalho pouco claras, requisitos de clientes não 
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definidos ou pouco específicos, ou de especificações de qualidade excessivas. De 

modo a adequar os processos, deve-se apostar na standardização do trabalho e na 

elaboração de instruções de trabalho claras e concisas. É também necessário 

identificar e transmitir os requisitos do cliente. Devem ainda ser definidas as 

especificações de qualidade estritamente necessárias; 

 Transporte: O transporte e as movimentações desnecessárias, encontram-se 

interligados. É considerada uma movimentação desnecessária sempre que se faça 

algo que não acrescente valor e seja dispensável, realçando exemplos como um 

mau layout de postos de trabalho, adoção de práticas de trabalho incorretas ou 

desajustadas e a falta de organização no trabalho (originando que um equipamento 

não se encontre no local apropriado, podendo obstruir a passagem ou incorrer em 

gasto de tempo quando outro funcionário necessita de procurar o equipamento). 

De forma a combater este tipo de desperdício, devem ser adotadas boas práticas, 

tais como colocar o stock de material próximo do posto de trabalho e planear a 

reposição de stock de forma a evitar esperas ou paragens; 

 Defeitos: São o tipo de desperdício mais comum, surgindo através de problemas 

internos de qualidade com produtos rejeitados, danificados por transporte ou 

armazenamento, implicando trabalho adicional na recuperação de material ou na 

repetição de todo o trabalho anteriormente executado. Em termos de defeitos na 

prestação do serviço, é de referir o diagnóstico errado, cirurgia a membro do corpo 

humano errado e prescrição de medicação inadequada. Os defeitos devem ser 

evitados através da melhoria na qualidade do produto/serviço, elaboração de 

instruções de trabalho adequadas e um bom controlo interno de qualidade; 

 Excesso de Produção: Implica o consumo desnecessário de matérias-primas, 

ocupação desnecessária do armazém, indevida ocupação de meios de transporte, 

stock e mão-de-obra excessivos. O excesso da produção pode ser previsto através 

da antecipação e nos tempos necessários à realização das tarefas. 

No que diz respeito às técnicas lean, é essencial entender de que forma se enquadra a 

redução do desperdício nesta área hospitalar. A redução de desperdício pode significar 

uma melhoria da qualidade e o aumento da segurança do paciente. Em alguns estudos 

empíricos são reportados resultados de melhoria de qualidade, de satisfação do paciente, 

de redução de desperdícios e custos (Ben-Tovim et al., 2007; Graban, 2008). Desta forma, 
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a segurança do paciente deve ser atingida combinando diferentes metodologias de direção 

clínica, gestão de risco e melhoria de qualidade (Crema e Verbano, 2016). 

Uma forma de reduzir o desperdício pode passar pela standardização de processos, o 

que pode ser alcançável a partir da elaboração de guidelines, garantindo mais facilmente 

a sua correta implementação por parte dos colaboradores. Um guideline é uma ferramenta 

de standardização, tratando-se de uma declaração através da qual se determina o curso de 

uma ação, pretendendo agilizar processos de acordo com rotinas ou boas práticas. O 

objetivo desta ferramenta é tornar as ações dos funcionários mais previsíveis e, 

presumivelmente, de maior qualidade. De salientar que na elaboração de um guideline, é 

essencial que estejam descritas todas as possibilidades que possam ocorrer, incluindo 

situações expecionais, de modo a que o funcionário não possa optar por desrespeitar a 

implementação do mesmo, por este não ser aplicável  ("Guideline," 2017). 

Os autores Langell et al. (2016) testaram a hipótese de guidelines serem utilizados de 

modo a criar processos standardizados que não só melhoram a qualidade do serviço 

prestado, mas obtêm também uma redução do desperdício operacional. No âmbito da 

pesquisa efetuada pelos autores acima mencionados, foi criado um guideline para 

prescrição de Eletrocardiogramas (ECG). Concluiu-se que através da utilização do 

guideline demonstrado na Figura 4 para standardizar a prescrição de ECG, a utilização de 

ECG em pré-operatórios foi reduzida em 63%, o que se traduziu numa poupança anual 

de $192.256 para o sistema de saúde. O guideline apresentado pretendia standardizar a 

prescrição de ECGs, evitando a prescrição desnecessária deste exame médico, em função 

da definição das situações clínicas em que o mesmo é aplicável. 
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Figura 4 – Guideline Utilizado na Prescrição de ECG’s (Langell et al., 2016) 

 

2.3.2 - Análise de Risco Clínico (Clinical Risk Management – CRM) 

Segundo Rosa (2015), risco clínico é a combinação da probabilidade de ocorrência de 

um acontecimento ou de exposições perigosas e da gravidade de lesões ou afeções da 

saúde que possam ser causadas por acontecimentos ou por exposições. Num contexto 

hospitalar e face ao serviço prestado, torna-se necessário controlar o risco clínico, tendo 

por objetivo uma melhoria na qualidade do serviço de saúde e em particular da segurança 

do paciente, bem como na redução do custo associado ao risco clínico. De acordo com o 

artigo "The Purpose of Risk Management in Healthcare" 2016), os riscos clínicos 

colocam em causa a segurança do utente e podem ser classificados como potencial erro 

médico, evento adverso, políticas existentes, legislações em vigor, entre outros. Os riscos 
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inerentes a potenciais assuntos podem ter impactos significativos a longo prazo, uma vez 

que negligenciando planos de gestão de risco, podem colocar em causa a assistência ao 

utente, aumentar os riscos de responsabilidade e resultar em perdas financeiras. 

Desta forma surge o Clinical Risk Management (CRM), uma das ferramentas e 

práticas adotadas em administração clínica. Os autores Fong, Smith, e Langerman (2016) 

afirmam que pode ser definido como uma abordagem de gestão que tem por fim melhorar 

a qualidade no serviço de saúde, através de um enfase especial na identificação de 

circunstâncias que colocam o paciente em risco e atuam para prevenir ou controlar esses 

riscos. Crema e Verbano (2015) asseguram que o CRM também pode ser definido como 

um sistema de guidelines, protocolos, passos, procedimentos organizacionais e clínicos 

adotados pelo hospital para redução da probabilidade de ocorrência de eventos e ações 

que possam produzir efeito negativo ou inesperado na saúde dos pacientes. Fong et al. 

(2016) salientam ainda que no âmbito do controlo de riscos, cabe também ao hospital 

manter colaboradores que sejam responsáveis relativamente ao controlo de variáveis ou 

riscos. 

De acordo com Crema e Verbano (2015), o CRM é uma atividade complexa de 

redução de riscos (em termos de frequência e severidade) e do impacto económico destas 

falhas. Os autores afirmam que tendo por base a norma ISO 31000, as fases de um 

processo de CRM são: as de estabelecer o contexto, a avaliação do risco e o tratamento 

do risco e ainda duas fases de ação continua, sendo elas a comunicação com administração 

e a monitorização e revisão. As ferramentas mais utilizadas são: os relatórios de 

incidentes, análise de registos clínicos e documentação clínica, análise de dados 

administrativos, relatórios de clientes, brainstorming, análise da causa de problemas, 

checklist e árvores de decisão. Estes instrumentos devem ser utilizados na gestão de riscos 

clínicos que se traduzem na probabilidade de um paciente sofrer qualquer dano ou 

inconveniente, mesmo que não seja intencional, através do prestador do serviço de saúde 

durante o período de hospitalização, traduzindo-se num aumento do período de estadia 

no hospital e deterioração da sua saúde ou falecimento. 
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2.3.3 - Envolvimento do Utente 

Tendo em mente a definição de processos de front (processos de uma empresa que 

tem alto contato com o cliente - "Front Office" 2016) e back office (fornecem o apoio ao 

front office e garante que as operações necessárias para a administração da empresa sejam 

realizadas - "Back Office" 2016), é intuitivo esperar que na prestação do serviço em 

análise neste projeto, exista um elevado envolvimento do utente face à prestação de 

cuidados médicos, dado que estes são completamente visíveis pelos mesmos. Os autores 

Engström e Elg (2015) verificam que existe uma literatura emergente no que diz respeito 

ao desenho de processos com os pacientes. Segundo os autores, os pacientes podem fazer 

parte da avaliação do serviço, fornecendo o seu feedback e expressando a sua satisfação, 

podendo também ser envolvidos em iniciativas de melhorias, tais como o redesenho dos 

seus programas de tratamento, originando novas ideias e abordagens. 

Crema e Verbano (2015) afirmam que este envolvimento é o coração dos serviços de 

saúde e permite uma orientação em direção à eficácia do serviço, promovendo uma lógica 

de serviço dominante em que os pacientes interagem com os funcionários, sendo 

especialmente útil nos casos em que as melhorias de eficiência interna não são suficientes. 

Os autores asseguram ainda que o foco deve ser tanto nos processos (em termos de 

eficiência), como nos serviços (no que diz respeito à eficácia), de modo a atingir 

melhorias sustentadas, caso contrário a adoção de práticas de melhoria contínua hospitalar 

teria apenas resultados a curto-prazo. 

 

2.3.4 - Soluções Organizacionais para a Gestão da Resistência à Mudança 

Perante as diversas reformulações de processos e fluxos inerentes à filosofia lean, um 

aspeto organizacional que deve ser tido em consideração é a resistência à mudança, uma 

vez que sempre que as chefias tentam propor uma mudança, é esperada uma resistência 

dos colaboradores como resposta. Guerra (2010) expõe que as pessoas tendem a resistir 

àquilo que percebem como ameaça à maneira previamente estabelecida de fazer as coisas 

e quanto mais intensa for a mudança, maior será a resistência. Desta forma, a resistência 

à mudança é atribuída à inércia no pensamento das pessoas e à dificuldade de desaprender 

a antiga forma de trabalhar. Não é possível ser evitada e é uma reação natural à mudança 

relacionada com fatores pessoais. 
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Conforme mencionado por Kadarovaa e Demecko (2015), apesar do apoio da gestão 

de topo ser essencial, a HLM deve ser dirigida pelos funcionários através da constituição 

de equipas, ou, de outra forma, seria considerada uma decisão top-down ("Top-down," 

2015). Contudo, de acordo com os autores, a resistência à mudança por parte dos 

funcionários traduz-se numa comum barreira à implementação de programas de melhoria 

de qualidade. Em grandes e complexas organizações, alterar a forma tradicional de 

trabalhar torna-se ainda mais difícil, especialmente quando se encontra iliteracia, 

barreiras linguísticas e diferentes culturas numa equipa de trabalho, sendo necessária uma 

adaptação em função das caraterísticas dos funcionários, conforme exemplificado na 

Figura 5.  

 

Figura 5 - Estilos Educacionais por Culturas (Kadarovaa e Demecko, 2015) 

 

Conforme constatado por Crema e Verbano (2015), deve então ser promovida a 

partilha de informação, comunicação, confiança nas ferramentas adotadas, motivação e 

participação dos funcionários, sendo que estes se tornam parte integrante dos resultados 

e contribuem para o desenvolvimento de valores fundamentais da cultura organizacional, 

possibilitando a sustentabilidade do projeto a longo-prazo. 

 

2.4 - Ênfase 

No âmbito da literatura existente, é evidenciado que a maioria das aplicações lean no 

sistema de saúde ocorreram nos Estados Unidos da América (57%), refletindo que esta 

aplicação lean no ramo hospital se tem tornado numa abordagem bem sucedida. Este 

sector tem crescido a um ritmo acelerado no Reino Unido (29%) e tem apresentado uma 

maior consistência na Austrália (4%) e num cenário internacional (9%). A Figura 6, 
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apresenta um aumento do número de publicações de 2002 a 2008, demonstrando o 

crescimento significativo de trabalhos neste sector. O aumento substancial no que diz 

respeito ao Reino Unido, em 2008, permite também constatar o interesse das aplicações 

lean hospitalares no setor público (Souza, 2009). 

 

Figura 6 – Número de Publicações Lean  por Ano (Souza, 2009) 

  



Capítulo 3 - Unidade Local de Saúde de Matosinhos (ULSM) 

Por se mostrar relevante no contexto do projeto realizado e de modo a compreender o 

fluxo do DEMI, é necessário analisar a estrutura da organização. A ULSM é uma unidade 

integrada de prestação de serviços de saúde, de promoção da saúde e prevenção da 

doença, reabilitação e suporte à doença, diagnóstico e tratamento, sendo constituída pelas 

seguintes unidades de prestação de cuidados: 

 Agrupamento de Centros de Saúde de Matosinhos (ACES); 

 Hospital Pedro Hispano (HPH). 

A partir da representação gráfica da ULSM (Figura 7) é possível observar a estrutura 

da mesma, verificando a sua complexidade. A ULSM tem por objetivo a prestação 

integrada de cuidados de saúde primários, hospitalares e continuados à população, 

designadamente aos beneficiários do Serviço Nacional de Saúde e aos beneficiários dos 

subsistemas de saúde ou entidades externas que com ela contratualizem a prestação de 

cuidados de saúde. 

 

Figura 7 – Representação ULSM no Concelho de Matosinhos (Qualidade, 2016) 
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3.1 - Visão 

Excelência na prestação de cuidados de saúde integrados, assumindo-se como modelo 

de referência para outros prestadores de cuidados de saúde. 

3.2 - Missão 

Identificar as necessidades em saúde da população da sua área de influência. Prestar 

um serviço global, integrado e personalizado, com acesso em tempo útil, de excelência 

técnica e científica ao longo do ciclo vital, criando um sentido de vinculação e confiança 

nos colaboradores e nos clientes. 

3.3 - Valores 

Valor primordial da vida e dignidade da pessoa humana, atitude de serviço, 

competência, eficiência, equidade, acessibilidade, integridade, qualidade e 

responsabilidade. (Qualidade, 2016) 

 

3.4 - Gabinete Qualidade 

O projeto foi apresentado inicialmente ao Gabinete da Qualidade (GQ) do HPH, que 

se tornou indispensável na mediação com a gestão de topo, com as diferentes áreas e com 

os trabalhadores, sendo ainda elemento facilitador na obtenção de toda a documentação, 

dados e aspetos burocráticos. O DEMI tem como responsáveis um Conselho de Gestão 

(uma administradora, um médico e uma enfermeira). 

O Gabinete da Qualidade (GQ) é coordenado por um profissional de reconhecido 

mérito (administradora) nomeado pelo Conselho de Administração que desempenha 

também o cargo de administradora do DEMI, aspeto que foi determinante na escolha da 

área a intervir no âmbito deste projeto. Compete a este gabinete propor ao Conselho de 

Administração medidas que visem uma melhoria contínua da qualidade clínica e 

organizacional, bem como a promoção dos padrões e humanização em toda a ULSM. São 

acompanhadas, implementadas e monitorizadas todas as ações no âmbito da qualidade, 

na globalidade da ULSM, sem prejuízo das competências específicas atribuídas aos 

próprios departamentos/ serviços/ unidades da ULSM e dinamizado o sistema de gestão 

de qualidade da ULSM com vista à melhoria contínua. Compete também a este gabinete 

a avaliação da satisfação dos utentes e profissionais da ULSM, submetendo os respetivos 
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relatórios à aprovação do Conselho de Administração. (Unidade Local de Saúde de 

Matosinhos, 2015) 

De salientar que a Organização estabeleceu e mantém um conjunto de fluxos de 

comunicação interna entre os diferentes níveis e funções da Organização, de forma a 

assegurar a eficaz implementação e melhoria do Sistema de Gestão da Qualidade  

(Qualidade, 2016). 

 

3.5 - Circuito do Utente no Agrupamento de Centros de Saúde 

Uma vez que o utente pode iniciar o seu fluxo no DEMI na sequência de um 

atendimento prévio numa unidade de saúde familiar, é apresentado, na Figura 8, o circuito 

do utente no Agrupamento de Centros de Saúde (ACES). A articulação da ULSM permite 

um melhor atendimento e coordenação de serviços uma vez que torna possível, por 

exemplo, que um raio-X prescrito no centro de saúde, seja realizado no Hospital Pedro 

Hispano (HPH) no mesmo dia. É também possível a avaliação do diagnóstico registado 

no sistema eletrónico, bem como o acompanhamento do processo do utente.  
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Figura 8 - Circuito do Utente no ACES (Qualidade, 2016) 

 

3.6 - Serviço de Urgência  

De modo a alcançar o objetivo deste projeto, de redução do tempo médio de 

permanência do utente no sistema, será essencial analisar o fluxo no Serviço de Urgência 

(SU). De referir que por atendimento em urgência se entende o ato de assistência prestado 

num estabelecimento de saúde em instalações próprias, a um individuo com alteração 

súbita ou agravamento do seu estado de saúde. Este atendimento pode incluir a 

permanência em Serviço de Observação, até 24 horas (Saúde, 2017). 



25 

 

Figura 9 - Fluxo do Utente no Serviço de Urgência (Qualidade, 2016) 
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Conforme apresentado na Figura 9, é possível verificar que o utente pode dar entrada 

no SU através de 6 formas, sendo elas: 

 Entrada direta no SU; 

 Transferido de outra instituição de saúde – Situação que pode ocorrer quando 

a instituição à qual o utente se dirigiu não é a da sua área de residência, por 

exemplo; 

 Orientado pelo Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU), no âmbito 

de uma assistência prestada pelo Instituto Nacional de Emergência Médica 

(INEM); 

 Orientado a partir de um outro serviço do HPH; 

 Orientado dos Centros de Saúde da ULSM – Esta forma é a mais benéfica para 

o utente, uma vez que fica sujeito à taxa moderadora inferior em vigor para os 

Centros de Saúde, além de permitir uma melhor organização do HPH, através 

da entrada programada. O facto de o utente se deslocar inicialmente ao Centro 

de Saúde, permite também que só seja efetuada a entrada no HPH de situações 

verdadeiramente urgentes, efetuando desta forma uma necessária pré-triagem 

aos utentes não-urgentes. 

 Orientado através do exterior, mas referenciado – Através da linha Saúde 24, 

encontrando-se isento de taxa moderadora. 

Perante os diferentes cenários de entrada do utente no SU é evidenciada a 

complexidade do sistema em análise, bem como a necessidade de uma gestão cuidada e 

articulada entre diferentes departamentos e instituições. 

 

3.7 - Triagem de Manchester 

Após a admissão do utente no SU realizada no secretariado e de acordo com a 

recomendação do Ministério de saúde, é efetuada a triagem de Manchester (é um sistema 

de triagem de prioridades que utiliza um protocolo clínico permitindo classificar a 

gravidade da situação de cada doente que recorre ao Serviço de Urgência), tratando-se de 

uma triagem de prioridades e não uma triagem de gravidade. No entanto, permite 

assegurar de uma forma científica que o doente mais grave é de imediato identificado à 
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chegada e atendido num prazo de tempo que não ponha em risco a sua situação clínica. 

Este procedimento é realizado pela equipa de enfermagem com formação específica, 

podendo ter subjacente algum grau de subjetividade, contudo, existem auditorias mensais 

que evidenciam níveis de concordância de 98.7% de acordo com a última versão por parte 

do Grupo Português de Triagem, em vigor desde Dezembro de 2015 (valor superior aos 

95% registados face à versão anterior) (Alves e Araújo, 2013).  

A Triagem de Manchester permite então a definição da prioridade clínica, baseada na 

identificação de problemas. A avaliação clínica forma-se a partir da queixa apresentada, 

em função do principal sinal ou sintoma identificado pelo doente ou pelo profissional de 

saúde que motiva o doente a procurar o serviço de urgência. (Triagem, 2015).  

De referir que se encontram definidos os diferentes tempos (em minutos) para a 

primeira observação médica após a triagem, conforme representado na Figura 10. 
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Figura 10 - Tempos Alvo Previstos de Atendimento-Triagem de Manchester (Triagem, 2015) 

 

Na Figura 10, encontram-se descritas as 5 caracterizações possíveis no âmbito da 

Triagem de Manchester, sendo elas:  

 Emergência – Pulseira vermelha; 

 Muito Urgente – Pulseira laranja; 

 Urgente – Pulseira amarela; 

 Pouco Urgente – Pulseira verde; 

 Não urgente – Pulseira azul. 
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3.8 - Ênfase 

O Capítulo 3 teve como objetivo realizar uma breve apresentação da ULSM e do 

serviço relevante face a este projeto, observando-se a complexidade organizacional da 

instituição uma vez que abrange a prestação integrada de cuidados de saúde primários, 

hospitalares e continuados à população de todo o concelho de Matosinhos. 

O Gabinete da Qualidade, responsável pelo acompanhamento, implementação e 

monitorização de todas as ações no âmbito da qualidade e tendo ainda como função a 

elaboração de medidas que visem uma melhoria contínua da qualidade clínica e 

organizacional, tornou-se parte integrante do projeto e será responsável pela 

implementação e constante monitorização das práticas lean propostas. A avaliação da 

evolução deste projeto será também realizada pelo departamento em questão, através da 

análise de indicadores de desempenho e da satisfação de utentes e profissionais da ULSM. 

De referir que esta unidade é certificada pela norma em vigor ISO 9001:2015, realçando 

itens como a avaliação de desempenho e melhoria. Neste âmbito, o processo centra-se no 

utente, no pensamento baseado no risco, na otimização do processo e circuito do utente 

neste sistema de gestão da qualidade. 

No que diz respeito ao SU e face ao objetivo da redução do tempo médio de 

permanência do utente neste sistema, foi analisado o fluxo do utente neste serviço. Foram 

apresentados os diferentes cenários através dos quais o utente pode dar entrada neste 

serviço e as implicações na articulação entre os diferentes departamentos.



Capítulo 4 - Estudo Empírico ou Apresentação do Projeto 

Neste capítulo será feito o enquadramento das necessidades identificadas no decorrer 

do trabalho de campo na ULSM. Será apresentada a escala temporal das tarefas a realizar 

no âmbito do projeto, como este foi planeado e realizado e a pesquisa efetuada. Após o 

tratamento dos dados será apresentada uma proposta de novo layout para o SU, aplicando 

diferentes metodologias lean tendo em vista a redução do tempo médio de permanência 

do utente no sistema, bem como uma melhoria nas condições do utente e funcionários, 

justificando e enquadrando as alterações a implementar. 

 

4.1 - Diagnóstico 

Na sequência de reuniões e conversas informais com funcionários afetos ao SU, de 

diferentes áreas, verificou-se a existência de um conjunto de fluxos de utentes e 

funcionários que carecem de melhoria. 

Após análise do atual layout, verificou-se que este pode tornar-se mais racional, 

permitindo um fluxo menos demorado, dando então início a uma análise aprofundada da 

atual planta em vigor e entrevistas a médicos, enfermeiros, assistentes técnicos, 

assistentes operacionais e utentes, por forma a fazer um levantamento das necessidades 

existentes. 

A primeira dificuldade prende-se com a entrada do utente no sistema que pode ocorrer 

de diferentes formas, conforme evidenciado anteriormente na Figura 9 (presente no sub-

capítulo 3.6 - Serviço de Urgência), demonstrando desde logo a necessidade de ser 

definido um circuito do utente no sistema (SU), evitando perdas de tempo na circulação 

pelo SU. Uma vez que por motivo de férias ou por falta de funcionários o secretariado 

das altas é o primeiro a fechar, é necessário uniformizar o secretariado das admissões e 

das altas, permitindo uma melhor gestão de recursos humanos e das filas de espera. Neste 

sentido, o acesso e saída do SU deverá ser feito pela mesma porta, pelo que para uma 

melhor definição do circuito do utente, será criada uma nova zona independente para a 

saída do sistema. De salientar ainda que face ao atual funcionamento da secretaria das 

altas e ao circuito do utente se verifica que nem sempre existe um controlo na saída do 
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utente, incorrendo numa eventual diminuição da faturação dos serviços prestados, o que 

justifica um maior controlo e melhor definição do circuito do utente. 

No início do percurso do utente no sistema, constatou-se que a zona da triagem 

necessita de uma reformulação para maior segurança do enfermeiro e maior privacidade 

do utente. Atualmente o enfermeiro encontra-se “encurralado” pelo utente, ficando numa 

posição vulnerável face a comportamentos mais agressivos. Desta forma, é necessário 

que a reformulação desta área considere a criação de um corredor ou saída alternativa 

para o funcionário, melhorando assim a sua segurança e condições de trabalho. Em 

simultâneo, esta reformulação permitirá uma maior privacidade do utente. 

No decorrer do trabalho de campo no SU, constatou-se in loco que várias macas 

desocupadas se encontravam dispostas nos corredores. Surge então a necessidade de criar 

maior fluidez no espaço e a de arrumação de equipamentos (macas e cadeiras de rodas) 

que não estejam a ser utilizados, numa zona que possibilite o seu fácil acesso.  

Atualmente não existe no SU uma divisão que sirva para prestar apoio às famílias, 

designadamente para a transmissão de notícias mais delicadas, o que tem motivado 

reclamações face ao serviço prestado. Propõe-se a criação de uma divisão que sirva este 

propósito e que dignifique o utente e familiares. 

No que diz respeito aos Assistentes Operacionais (AO), existe um alocado à Triagem 

24h que tem como funções prestar apoio às salas de espera, fornecer material necessário 

e auxiliar no transporte de macas e cadeiras de rodas (anexo 7.4 - Equipa-Tipo Assistentes 

Operacionais para 24h no SU). No corredor Central e Serviço de Urgência existe um AO 

no período da manhã que está alocado aos transportes 24h e é responsável pelo transporte 

de todos os cadáveres do hospital. Podemos também encontrar um AO na imagiologia 

que no período 0h:00m-08h:00m, pertence ao SU e apenas presta apoio à imagiologia. 

Relativamente ao sector de ortopedia, pequena cirurgia e cirurgia, existe um AO das 

08h:00 às 0h:00m. Afetos ao ST2 encontram-se dois AO, sendo que face à reformulação 

que será apresentada para este sector, um deles poderá ser realocado numa área que 

evidencie uma necessidade superior. Aos sábados e domingos, devido ao fluxo superior, 

existe mais um AO. 
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No âmbito das funções dos AO, foi evidenciado que o WC presente no corredor 

central carece de condições. Por forma a despejar a aparadeira, o AO tem de percorrer os 

corredores do circuito do utente até um outro WC situado na zona de observação, 

evidenciando um gasto de tempo desnecessário. Neste sentido, foi também constatado 

que relativamente a banhos, o WC referido não apresenta as condições necessárias em 

termos de escoamento de água e de apoio do paciente, acabando por despender mais 

tempo na limpeza do local e em apoio ao utente. Contudo, é de realçar que no âmbito dos 

cuidados de saúde prestados no SU os banhos regulares não são justificados (somente em 

situações esporádicas) uma vez que o tempo de permanência do utente neste sistema deve 

ser inferior a 24h. 

Verificou-se também que os utentes triados com cor Amarela, aguardam o 

atendimento no mesmo local que utentes de cor Verde, Azul ou Branca. Esta situação 

gera conflitos uma vez que os utentes Verdes/ Azuis/ Brancos estão associados a um 

período de espera mais moroso, devido à menor urgência, exaltando-se quando colocados 

numa divisão em que observam pessoas a serem atendidas mais rapidamente, devido à 

maior urgência associada aos utentes de cor Amarela. 

No que diz respeito às condições de trabalho dos funcionários, a dimensão da copa 

atual não se mostra suficiente, além de não existir a privacidade necessária por se situar 

num corredor em que também circulam utentes. No que diz respeito ao pessoal de 

limpeza, não existe um local apropriado ao armazenamento dos produtos e materiais por 

eles utilizados, sendo estes guardados num pequeno armário ou corredor ao qual os 

utentes têm acesso, o que demonstra ainda o perigo inerente à segurança do utente. 

De salientar que no âmbito da regulamentação em vigor, os doentes não devem ser 

mantidos no SU por um período superior às 24h de duração do episódio de urgência 

(Alves e Araújo, 2013). Contudo, no âmbito do diagnóstico efetuado, verificou-se a 

existência de utentes que permanecem mais de 24h na Sala de Tratamentos 2.  

Foram ainda analisados alguns indicadores presentes na base de dados da instituição, 

referentes ao número de episódios por cor de triagem (Figura 11) e ao tempo médio de 

permanência do utente por turno (Figura 12). Através da análise da Figura 11, verificou-

se um aumento do fluxo de utentes triados com cor laranja. De salientar ainda, face a 

2012, um ligeiro aumento nos utentes amarelos, a par de um significativo aumento de 
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utentes brancos e azuis, o que potencia a possibilidade de conflito pela disparidade de 

tempos de atendimento.  

 

 

Figura 11 - Número de Episódios por cor de Triagem de 2012 a 2016 

 

No que diz respeito ao tempo médio de permanência do utente no sistema, mediante 

a análise dos dados presentes na Figura 12, constatou-se um aumento substancial 

referente ao tempo médio de permanência do utente nos períodos [0h:8h[ e [20h:24h[. 

 

Figura 12 - Tempo Médio de Permanência por Turno 
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4.2 - Conclusões de Diagnóstico 

Em média faltam 30 Assistentes Operacionais (AO) por dia no HPH, sendo que por 

vezes se torna necessário prescindir de um AO do Serviço de Urgência, realocando-o num 

outro sector do hospital. Relativamente à categoria de AO, esta apresenta um turnover 

elevado, o que dificulta a gestão dos recursos humanos uma vez que estes estão mal 

preparados e com pouca experiência, não tendo capacidade para realizar algumas tarefas 

e exigindo um acompanhamento mais próximo.  

Relativamente à proposta de layout, a criação de um Open Space na entrada é 

facilitada pela eliminação da atual secretaria das admissões (criado um secretariado do 

SU para atendimento de entradas e saídas) e por a atual zona da espera pré-triagem estar 

sobredimensionada. Face à necessidade identificada de criação de uma divisão que 

permita prestar apoio às famílias, esta será criada na zona afeta à atual secretaria de 

entrada no SU, o que permitirá uma maior dignidade do utente e familiares, além do 

médico não ter de perder tempo a procurar um local adequado a estas situações. Desta 

forma, será também satisfeita a necessidade de espaço para macas e cadeiras de rodas 

num local de fácil acesso por utentes que necessitem de apoio ao entrar no SU. A 

uniformização do secretariado de entradas e saídas num só, devido ao maior controlo 

implementado, permitirá um aumento direto na faturação das taxas moderadoras e 

independentes e uma maior capacidade de resposta em condições de pico, podendo estar 

a funcionar 4 postos de atendimento em simultâneo. Possibilitará ainda uma comunicação 

mais eficaz com os gabinetes de triagem, através da criação de uma janela para esta zona. 

Será facilitada a obtenção de informação sobre o paciente e a abertura da sua ficha pelos 

bombeiros ou acompanhantes, aspetos essenciais na redução do tempo afeto ao 

atendimento do utente. 

A definição de um circuito para o utente permite ganhos de tempo em deslocações, 

além de permitir um maior controlo do mesmo, sendo possível saber em que parte do 

sistema se encontra. 

De modo a diminuir o potencial de incompreensão e conflito associado a tempos de 

espera diferenciados por prioridade de atendimento e não por ordem de chegada, foram 

criadas salas de espera independentes para utentes Amarelos e utentes Verdes e Azuis. 
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De salientar ainda que o atendimento dos utentes Verdes e Azuis será feito através do 

gabinete 7, contíguo à sala de espera destes, obtendo o distanciamento pretendido. 

Tendo em conta que os doentes não devem ser mantidos no SU por um período 

superior às 24h correspondentes ao tempo de duração do episódio de urgência (Alves e 

Araújo, 2013), um dos objetivos deste projeto foi a redução da Sala de Tratamentos 2, 

uma vez que nela permanecem vários episódios de duração superior à definida. Face à 

eliminação de camas na Sala de Tratamentos 2 (ST2), no âmbito da reformulação 

efetuada, será necessário gerir os recursos humanos, alocando um Enfermeiro e um AO 

numa área que evidencia uma carência superior. De acordo com as necessidades 

identificadas no diagnóstico, o AO passará a exercer as suas funções na entrada do 

Serviço de Urgência, auxiliando prontamente os utentes com mobilidade reduzida e 

prestando apoio aos utentes nas deslocações entre a sala de espera pré-triagem e a zona 

onde é efetuada a triagem, reduzindo desta forma o tempo em que o utente se encontra à 

espera de apoio ou à procura de informações. Face à situação identificada de banhos 

regulares que não são justificados no enquadramento do Serviço de Urgência, a 

frequência destes será reduzida através da reformulação da ST2, reduzindo assim o tempo 

despendido pelo AO nesta tarefas. A criação de comunicação interna entre a sala de espera 

de utentes Laranja e a Sala de Enfermagem permite que o profissional circule mais 

rapidamente entre as referidas áreas. 

A criação de uma zona de acesso restrito, fechando o corredor, permitirá satisfazer 

diversas necessidades. A nova copa, com maiores dimensões, situa-se na zona restrita 

melhorando não só as condições dos profissionais na realização de refeições, mas também 

aumentando a sua privacidade. Os profissionais de limpeza, que até então não tinham um 

balneário ou local apropriado para guardar os produtos e materiais utilizados, através da 

eliminação de um WC pouco utilizado, terão direito a um balneário próprio na zona 

restrita, aumentando a segurança do utente uma vez que não tem acesso aos produtos 

tóxicos utilizados em limpezas. 

 

4.3 - Proposta Reformulação Layout  

No âmbito das necessidades e constrangimentos anteriormente identificados, foi 

elaborado um novo layout do SU. A sua apresentação será categorizada através de áreas 
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a intervir, mediante a apresentação da alteração, do motivo, dos benefícios e do impacto 

na organização, sendo efetuada uma comparação da planta do layout atual com o 

proposto, permitindo uma mais fácil identificação das áreas em causa. De referir que face 

à limitação temporal deste projeto, não será apresentada uma orçamentação das diferentes 

tarefas a realizar, pelo que o objetivo foi a satisfação dos requisitos identificados. 

 Entrada do Serviço de Urgência 

 

Tabela 2 - Alterações na Entrada do Serviço de Urgência 

Alteração Motivo Benefícios Impacto 

Open Space 
- Necessário espaço 

para macas e circulação 

- Maior Controlo 

- Bem-estar dos 

utentes 

- Gestão Recursos 

Humanos 

Realocação de: 

- Secretaria 

- Posto da Polícia 

- Sala de Espera Pré-

Triagem 

Câmara de 

Ar 

- Correntes de ar e 

diferenças de 

temperatura 

- Proteger o utente 

de diferenças de 

temperatura 

- Melhoria das 

condições dos 

utentes e 

profissionais 

Sala para 

apoio à 

Família 

- Não existe atualmente 

um espaço com 

privacidade para 

comunicação de más 

notícias e 

esclarecimentos aos 

utentes e famílias por 

parte do chefe de 

equipa 

- Dignidade e 

Privacidade do 

utente e famílias 

- Realocação da 

secretaria 

Posto PSP 
- Criação de Open 

Space 

- Organização de 

espaço 

- Realocação da 

secretaria 
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Alteração Motivo Benefícios Impacto 

Secretariado 

do SU 

- Centralização de 

serviços e alocação de 

recursos 

- Controlo das saídas 

dos utentes e respetivos 

pagamentos 

- Vigilância 

- Facilidade de 

obtenção de informação 

pela parte dos utentes 

-Facilitado o 

percurso do utente 

- Retorno 

financeiro através 

do controlo dos 

pagamentos, até 

então inexistente 

-Vigilância da sala 

de espera pré-

triagem e Amarelos 

- Comunicação 

direta com 

gabinetes de 

triagem 

- Acessibilidade 

por parte de utentes 

em espera 

- Realocação sala de 

espera Amarelos/ 

Verdes/ Azuis e 

Brancos e melhoria 

das condições 

- Criação de uma 

zona de saída do SU 

- Definição do 

circuito do utente 

 

 

 

Figura 13 - Layout Atual Entrada do Serviço de Urgência 

 



38 

 

Figura 14 - Layout Proposto Entrada do Serviço de Urgência 

 

 Saída do Serviço de Urgência 

Tabela 3 - Alterações na Saída do Serviço de Urgência 

Alteração Motivo Benefícios Impacto 

Criação de 

zona 

própria 

- Necessário definir um 

circuito diferenciado 

para o utente 

- Maior Controlo 

- Bem-estar dos 

utentes 

- Necessária uma 

rampa para o 

exterior e respetivo 

coberto 

- Necessário 

aumento da porta 

existente 
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Figura 15 - Layout Atual Saída do Serviço de Urgência 

 

 

Figura 16 - Layout Proposto Saída do Serviço de Urgência 

 

 Zona Triagem 

Tabela 4 - Alterações na Zona da Triagem 

Alteração Motivo Benefícios Impacto 

Rodar 90º 

os 

gabinetes 

de 

Triagem 

- Atual Layout não 

permite uma saída de 

emergência ao 

Enfermeiro, em 

situação de ameaça por 

parte do utente 

- Segurança dos 

profissionais no 

local de trabalho 

- Prevenção de 

situações de 

violência contra 

profissionais 

- Abolido corredor 

de comunicação com 

atual secretaria 
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Alteração Motivo Benefícios Impacto 

Segurança 

situado do 

lado de 

fora do SU 

- Necessário controlar 

as entradas e utilização 

do espaço 

-Disciplinar 

Bombeiros face ao 

respeito das normas 

nos acessos 

-Vigilância dos 

utentes 

-Vigilância dos 

postos de triagem 

assegurada através 

de videovigilância 

 

 

Figura 17 - Layout Atual Zona da Triagem 

 

 

Figura 18 - Layout Atual Zona da Triagem 
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 Sala de Espera Pré-Triagem 

Tabela 5 - Alterações na Sala de Espera Pré-Triagem 

Alteração Motivo Benefícios Impacto 

Nova 

localização 

- Open Space na 

entrada 

- Zona com vigilância 

- Atualmente a 

capacidade é 

demasiada, face às 

necessidades 

- Melhor 

aproveitamento do 

espaço 

- Vigilância 

- Proximidade do 

secretariado 

- Máquinas de 

Vending realocadas 

na nova zona de 

espera de utentes 

Verdes e Azuis, em 

zona com instalação 

já existente 

- Reorganização de 

espaço devido a 

nova parede recuada 

 

 

Figura 19 - Layout Atual Sala de Espera Pré-Triagem 
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Figura 20 - Layout Atual Sala de Espera Pré-Triagem 

 

 Sala de Espera Utentes triados com cor Verde, Azul e Branca 

Tabela 6 - Alterações na Sala de Espera de Utentes Triados com cor Verde/ Azul/ Branca 

Alteração Motivo Benefícios Impacto 

Nova 

localização 

na zona 

próxima 

dos 

lavabos 

- Zona própria 

localizada fora do SU 

- Separação dos utentes 

triados com Amarelo 

- Altercações criadas 

pela disparidade de 

tempos de atendimento 

entre utentes Amarelos 

e Verdes/ Azuis/ 

Brancos 

- Separação dos 

utentes mais 

problemáticos, pelo 

tempo de espera 

superior 

- Atendimento 

efetuado através do 

Gabinete 7, 

podendo ser 

evitada a entrada 

no circuito do SU 

- Aumento da 

privacidade do 

utente 

- Maior segurança 

devido à separação 

de utentes triados 

com Amarelo 

- Menor número de 

utentes no circuito 

de SU 
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Figura 21 - Layout Atual Sala de Espera de Utentes Triados com cor Verde/ Azul/ Branca 

 

 

Figura 22 - Layout Proposto Sala de Espera de Utentes Triados com cor Verde/ Azul/ Branca 
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 Sala de Espera Utentes triados com cor Amarela 

Tabela 7 - Alterações na Sala de Espera de Utentes Triados com cor Amarela 

Alteração Motivo Benefícios Impacto 

Zona 

Própria e 

vigiada 

- Vigilância destes 

utentes através do 

Secretariado do SU 

- Criação de zona 

própria 

- Diminuição de 

incidentes entre 

utentes 

- Maior segurança 

devido à 

videovigilância 

conseguida e 

controlada através 

da Sala de 

Enfermagem 

- Maior 

possibilidade na 

identificação de uma 

alteração na situação 

clínica no utente 

 

 

 

Figura 23 - Layout Atual Sala de Espera de Utentes Triados com cor Amarela 
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Figura 24 - Layout Proposto Sala de Espera de Utentes Triados com cor Amarela 

 

 Sala de Espera Utentes triados com cor Laranja 

Tabela 8 - Alterações na Sala de Espera de Utentes Triados com cor Laranja 

Alteração Motivo Benefícios Impacto 

Movida para 

antiga Sala 

de 

Tratamentos 

2 com 

comunicação 

com Sala de 

Tratamentos 

1 e Sala de 

Enfermagem 

- ST2 não se enquadra 

no âmbito da definição 

de SU 

- Zona própria até então 

inexistente 

- Vigilância 

- Facilidade de 

comunicação através do 

circuito interno 

- Gestão de Recursos 

Humanos, 

particularmente de 

Enfermagem 

 

- Enfermeiros 

evitam ter de ir ao 

corredor principal 

quando se dirigem 

à sala de espera 

- Sob vigilância de 

profissionais de 

saúde diferenciados 

- Aumento da 

dignidade e 

privacidade do 

utente 

- Respeito pelo 

tempo de episódio 

de urgência 

- Corredor do SU 

com menor 

ocupação 

(atualmente utentes 

Laranja aguardam 

atendimento no 

corredor) 

- Ganho de Recursos 

Humanos face à 

ocupação parcial da 

ST2 
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Figura 25 - Layout Atual Sala de Espera de Utentes Triados com cor Laranja 

 

 

Figura 26 - Layout Proposto Sala de Espera de Utentes Triados com cor Laranja 
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 Sala de Espera Utentes triados com cor Vermelha 

Tabela 9 - Alterações na Sala de Espera de Utentes Triados com cor Vermelha 

Alteração Motivo Benefícios Impacto 

Inalterada 

- Elevados custos 

devido a alterações 

estruturais e de 

equipamentos 

- Não é considerada 

necessária uma 

realocação desta zona 

- - 

 

 Sala de Tratamentos 2 

Tabela 10 - Alterações na Sala de Tratamentos 2 

Alteração Motivo Benefícios Impacto 

Redução 

de 

dimensão 

- Não é justificada a sua 

existência no âmbito da 

definição de SU 

- Criação de uma 

sala de espera 

própria e vigiada 

para utentes 

Laranja 

- Permite realocar 

Recursos Humanos 

- Redução da 

capacidade para 6 

camas (em fase de 

transição) 
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Figura 27 - Layout Atual Sala de Tratamentos 2 

 

 

Figura 28 - Layout Proposto Sala de Tratamentos 2 
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 Zona de Gabinetes 

Tabela 11 - Alterações na Zona dos Gabinetes 

Alteração Motivo Benefícios Impacto 

Alterada 

na íntegra 

a 

disposição 

dos 

Gabinetes 

e Copa 

- Criação de uma Copa 

de maiores dimensões 

- Localização em 

zona de acesso 

restrito permite 

maior privacidade 

- Satisfação das 

necessidades dos 

funcionários 

 

 

Figura 29 - Layout Atual Zona de Gabinetes 

 

 

Figura 30 - Layout Proposto Zona de Gabinetes 
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 Zona de Acesso restrito 

Tabela 12 - Alterações na Zona de Acesso Restrito 

Alteração Motivo Benefícios Impacto 

Fechar o 

corredor, 

restringindo 

o acesso 

- Zona própria para 

pessoal de limpeza 

- Privacidade dos 

funcionários 

- Casa de banho 

com utilização 

restrita 

- Reaproveitamento 

de casa banho para 

criação de balneário 

Zona 

Pessoal de 

Limpeza 

- Atualmente produtos 

são armazenados no 

corredor, acessíveis a 

qualquer utente 

- Melhores 

condições de 

trabalho 

- Aumento da 

Higiene e 

Segurança nas 

instalações 

- Eliminado acesso 

através da zona que 

tem como ocupação 

prevista a Sala de 

Espera de Utentes 

Verdes/ Azuis e 

Brancos 

- Eliminação de uma 

casa-de-banho 
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Figura 31 - Layout Atual Zona de Acesso Restrito 

 

 

Figura 32 - Layout Proposto Zona de Acesso Restrito 
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 W.C. utilizado para banhos, próximo da ST2 

Tabela 13 - Alterações no WC Utilizado para Banhos 

Alteração Motivo Benefícios Impacto 

Aumento 

de 

dimensões 

e 

condições 

- Atualmente não 

oferece as condições 

necessárias 

- Necessário conter uma 

latrina 

- Aparadeira tem 

de ser despejada 

manualmente no 

W.C. localizados 

na zona OBS 

- Higiene e 

Segurança 

- Melhores 

condições para 

utente e funcionários 

 

 Cirurgia Geral, Pequena Cirurgia e Ortopedia 

Tabela 14 - Alterações na Cirurgia Geral, Pequena Cirurgia e Ortopedia 

Alteração Motivo Benefícios Impacto 

Comunicação 

Interna 

- Facilidade de acesso e 

comunicação 

- Não é necessária 

circulação pelo 

corredor para 

comunicação entre 

diferentes 

especialidades 

- Privacidade dos 

funcionários 

- Melhores 

condições de 

trabalho 

Postos de 

atendimento 

individuais 

em Ortopedia 

- Não existe qualquer 

separação atualmente, 

podendo o paciente 

observar o computador 

do médico no outro 

posto de atendimento 

- Privacidade de 

utente e 

profissional 

- Melhores 

condições de 

trabalho 
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Figura 33 - Layout Atual Cirurgia Geral, Pequena Cirurgia e Ortopedia 

 

 

Figura 34 - Layout Proposto Cirurgia Geral, Pequena Cirurgia e Ortopedia 

 

 Sala de Espera de Cirurgia e Ortopedia 

Tabela 15 - Alterações na Sala de Espera de Cirurgia e Ortopedia 

Alteração Motivo Benefícios Impacto 

Eliminada 

parede 

- Melhor acesso a 

macas e cadeiras de 

rodas 

- Melhores 

condições para 

utente 

- Zona mais ampla 

- Melhor utilização 

do espaço 
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Figura 35 - Layout Atual Sala de Espera de Cirurgia e Ortopedia 

 

 

Figura 36 - Layout Proposto Sala de Espera de Cirurgia e Ortopedia 

 

 Sala de Tratamento 1 

Tabela 16 - Alterações na Sala de Tratamento 1 

Alteração Motivo Benefícios Impacto 

Introduzida 

Porta de 

Comunicação  

- Melhor acesso a 

macas e cadeiras de 

rodas 

- Maior vigilância 

- Melhores 

condições para 

utente 

- Minimização do 

risco clínico 

- Movimentação 

mais fluida 
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Figura 37 - Layout Atual Sala de Tratamento 1 

 

 

Figura 38 - Layout Proposto Sala de Tratamento 1 

 

4.4 - Fases de Implementação 

Tendo em conta a complexidade do Serviço de Urgências, bem como o facto de a 

reformulação não poder afetar o seu normal funcionamento, tornou-se necessário definir 

quatro fases de implementação no âmbito deste projeto. 

Na fase 1, as áreas que irão sofrer intervenção são: 

 Criação da zona de acesso restrito (fechar corredor); 

 Criação de balneário de limpeza; 

 Alargar abertura da porta da saída, construir telhado e rampa nesta zona. 
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Na fase 2: 

 Sala de Espera de utentes triados com Verde/ Azul/ Branco no novo local, 

ainda em conjunto com utentes Amarelos; 

 Eliminar Secretaria Saídas e criar Secretariado do SU; 

 Recuar parede; 

 Início das obras de redução da ST2 e comunicação interna, a par do 

alargamento do WC. 

Na fase 3: 

 Secretariado no novo local; 

 Triagem feita na atual secretaria de entrada, enquanto são feitas obras na zona 

da triagem; 

 Comunicação interna entre a área da cirurgia e ortopedia; 

 Eliminar parede sala de espera de imagiologia 

 Eliminar parede sala após medicação; 

 Utentes Amarelos no local definitivo; 

 Utentes Laranjas no local definitivo; 

 Nova sala de espera pré-triagem. 

Na fase 4 – Criação do Open Space na entrada: 

 Criação de Open Space na entrada; 

 Eliminar zona da secretaria; 

 Construção novo posto da PSP e sala para famílias; 

 Eliminar antigo posto PSP e sala de espera pré-triagem. 
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4.5 - Cronograma 

No que diz respeito à implementação deste projeto, a escala temporal das diferentes 

fases encontra-se definida na Tabela 17. 

Tabela 17 - Diagrama de Gantt - Implementação Projeto Lean 

 

 

De acordo com a metodologia lean, numa fase inicial é necessário observar o sistema 

(Serviço de Urgência) e identificar os diferentes fluxos existentes em termos de utentes, 

funcionários e materiais. O passo seguinte consiste na análise dos referidos fluxos, de 

modo a identificar o desperdício e eventuais constrangimentos ou limitações. De seguida, 

será elaborado o projeto tendo como objetivo a redução do tempo médio de permanência 

do utente no sistema, definindo um conjunto de soluções lean a implementar, sendo de 

salientar a necessidade de uma análise de indicadores prévios à implementação lean, de 

forma a estudar a evolução do projeto e cumprimento do objetivo. A implementação do 

projeto carece de um acompanhamento constante, uma vez que em função de dificuldades 

encontradas, este necessita de ser reformulado. De referir que a implementação do projeto 

está condicionada a questões orçamentais que sendo aprovadas permitirão o cumprimento 

do plano proposto. O passo final consiste na análise dos indicadores previamente 

definidos que, através de comparação com os valores anteriormente registados, permite 

avaliar a eficácia do projeto. 

 

mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17

Análise do Sistema

Elaboração de Projeto

Monitorização Pré-Lean 

de indicadores

Aplicação de Técnicas 

Lean

Acompanhamento da 

implementação e 

adaptações

Análise de Indicadores 

Pós-Lean
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4.6 - Ênfase 

Para o projeto a implementar no SU do HPH, foram identificadas as necessidades, no 

decorrer do diagnóstico efetuado. De modo a atingir o objetivo de redução do tempo 

médio de permanência do utente neste serviço e atendendo às necessidades e 

constrangimentos analisados, foi apresentada a proposta de reformulação de layout do 

Serviço de Urgência, a par das diferentes fases de implementação do mesmo e um 

cronograma referente ao projeto lean. 



Capítulo 5 - Conclusão 

De acordo com a pesquisa efetuada no âmbito deste projeto, é possível concluir que o 

lean hospitalar se encontra numa fase inicial de desenvolvimento, quando comparado ao 

mesmo processo no ramo automóvel. Apesar de ser difícil comparar o lean no sector 

automóvel com o hospitalar, devido às inúmeras aplicações desenvolvidas neste contexto 

desde 1940, é inegável que o lean hospitalar beneficiou da aprendizagem obtida face aos 

erros cometidos no passado, noutros sectores. 

De salientar que segundo Souza (2009), surpreendentemente, não existe literatura 

disponível que critique a utilização de lean hospitalar. Desta forma, persiste o desafio 

colocado a académicos e profissionais de avaliação desta filosofia de gestão, perante uma 

perspetiva mais crítica, determinando se apenas se trata de uma moda de gestão ou uma 

valiosa filosofia de melhoria. 

Confirma-se que um projeto de melhoria contínua deve ser bem estruturado e 

acompanhar um desenvolvimento sustentável por parte da instituição, uma vez que se 

trata de um fenómeno bastante complexo a nível social e institucional (Videla, 2006).  

Durante o desenvolvimento deste projeto, foi evidente a necessidade de sensibilização 

da gestão de topo para as melhorias que podem ser introduzidas, implicando investimento 

e reafectação de recursos humanos através da apresentação de dados concretos, 

evidências e constrangimentos existentes.  

Tendo em conta que a literatura e aplicações sobre lean hospitalar em Portugal é 

escassa, o projeto tornou-se um desafio e uma experiência enriquecedora. A pesquisa 

centrou-se em aplicações lean hospitalares no estrangeiro, permitindo analisar a sua 

evolução em diferentes áreas hospitalares. Aquando o levantamento de requisitos, as 

entrevistas informais a funcionários permitiram conhecer diferentes realidades em função 

dos conteúdos funcionais dos trabalhadores e obter feedback, tornando-se necessário 

analisar de forma objetiva e imparcial os constrangimentos e reais necessidades do SU. 

Face ao que foi transmitido verbalmente, foi necessário recorrer à documentação existente 

de modo a cruzar a informação com as funções atribuídas aos funcionários em questão. 
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A nível pessoal, este projeto permitiu desenvolver a capacidade crítica, a capacidade 

de interação com pessoas de diferentes formações, bem como a capacidade de análise. 

Através do estudo dos dados obtidos, a elaboração da proposta final mostrou-se desafiante 

na medida em que uma restruturação de layout e recursos humanos com significativas 

implicações a nível do serviço prestado, exigiu constantes reformulações face às 

limitações que foram sendo identificadas. Estando em causa um serviço público, é 

gratificante a participação num projeto que pretende melhorar a qualidade do serviço 

prestado ao cidadão em situações de vital necessidade. 

 

5.1 - Trabalhos Futuros 

Os aspetos organizacionais foram apenas referidos por serem parte integrante da 

aplicação lean, contudo, face à limitação temporal do projeto, não foram desenvolvidos. 

De modo a completar o projeto, será ainda necessário orçamentar o novo plano de 

layout apresentado.  

 

5.2 - Limitações 

Em termos práticos e atendendo ao facto do projeto ser em regime pós-laboral, no 

âmbito da implementação, a janela temporal disponível revelou-se demasiado curta. 

Acresce ainda que atendendo ao facto de se tratar de um projeto a longo prazo que requer 

constante monitorização e adaptação devido à complexidade inerente à implementação 

de técnicas lean, bem como à necessidade de adaptação de fluxos e processos, os ganhos 

obtidos podem tornar-se percetíveis somente a médio prazo. No entanto, perante a 

aplicação deste projeto, serão conseguidos ganhos a curto-prazo através da definição de 

um percurso de utente mais claro e melhores condições no serviço prestado, facto 

demonstrado na reformulação de layout. 
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Capítulo 7 – Anexos 

 

7.1 - Equipa-tipo Médicos para 24h no SU 
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7.2 - Equipa-tipo Enfermeiros 24h no SU 

 

7.3 - Equipa-tipo Assistentes Técnicos para 24h no SU 

 

7.4 - Equipa-Tipo Assistentes Operacionais para 24h no SU 
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7.5 - Organigrama do Serviço de Urgência  

 


