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Defeito Zero é possível



Lean Health Meeting 2015

Numa altura em que a procura de ganhos de eficiência ganha cada vez 

maior importância na saúde, impera capacitar as  organizações para 

alcançarem esses ganhos.

Sendo que os cortes nos recursos atingiram um limiar perto, senão mesmo 

além, dos limites, é critico criar condiçōes para optimizar o uso desse 

recursos.

Porquê o Lean na Saúde



De acordo com a OCDE, “Uma significante parte das despesas de saúde nos países da OCDE
é, na melhor das hipóteses, ineficaz e, na pior das hipóteses, um desperdício. Existem
soluções.”(OCDE, 2017)
É também afirmado que ”Um em cada dez pacientes em países da OCDE é
desnecessariamente prejudicado nos cuidados de saúde” (OCDE, 2017), para além de ser
destacado que “Mais de 10% das despesas hospitalares são relacionadas com erros
médicos e infeções que os pacientes adquirem e que podem ser prevenidos.” (OCDE, 2017).
Contudo, e tal como mencionado inicialmente existem soluções. “São necessárias ações
para combater os desperdícios na prestação de cuidados, na gestão e organização de
serviços de saúde, e na governança dos sistemas de saúde.” (OCDE, 2017)
Num momento em que os orçamentos públicos estão sob pressão em todo o mundo, é
alarmante que cerca de um quinto dos gastos com saúde não fornece contribuição mínima
ou de qualidade aos bons resultados em saúde, sendo por todos estes motivos que o Lean
aplicado à prestação de cuidados em saúde para além de inovador acarreta melhorias no
serviço prestado ao doente ao mesmo tempo que diminui os desperdícios.
Fonte: OCDE 2017,Tackling Wasteful Spending on Health.
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Imagine um hospital com qualidade de 99,9%...
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Imagine um hospital com qualidade de 99,9%...

•15 cirurgias erradas / ano

•17 transfusões erradas / ano

•1000 erros na administração de medicamentos / ano

•182 refeições erradas

•17.000 facturações erradas
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Fonte: http://visao.sapo.pt/actualidade/sociedade/2017-01-28-As-vitimas-esquecidas-dos-erros-medicos, 28 de janeiro de 2017.

“Mas este trabalho é sobre o 

antes. Sobre aquilo que chega a 

causar mais dor do que a doença 

– o erro. Sobre o que podia ter 

sido diferente (11% dos 

internamentos resultam em 

complicações evitáveis)”



Porquê o Lean na Saúde

O desafio do “Defeito Zero”

1,400,000 doses/ano

•1% erros pode originar 14,000 erros

•0.5% erros pode originar 7,000 erros

•0.1% erros pode originar 1,400 erros
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Q = A × (O + S)
W
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Appropriateness

Outcomes

Service 

Waste
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First, do no harm

Priority Zero Defects

First priority, zero defects
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De

• Prestador Primeiro

• Esperar é bom

• Erros são expectáveis

• Responsabilidade difusa

• Mais recursos

• Reduzir custos

• Qualidade retrospectiva

• Gestão de “gabinete”

• Temos tempo para mudar

Para

• Doente no centro

• Esperar é mau

• Medicina sem defeitos

• Responsabilidade
especifica

• Não há mais recursos

• Reduzir desperdicio

• Qualidade em tempo 
real

• Gestão no “local”

• Não há tempo

Porquê o Lean na Saúde
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O Lean tem vindo a evoluir de modo significativo desde que foi implementado pela primeira vez na 
Toyota.  Foi com Womack & Jones que foram introduzidos os 5 princípios operacionais do Lean, 
onde como parte central deste modelo, se passou a dar atenção ao valor e necessidades do cliente.

1.Definir o valor 

2.Mapear a cadeia do valor

3.Estabelecer um Fluxo Continua 

4.Sistema Pull 

5.Perseguir a perfeição

o Lean provoca um apetite de melhoria continua (Toussaint & Berry, 2013)
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Continua eliminação do desperdício, numa perspetiva de satisfação do

cliente

Womack e Jones identificaram 2 tipos de MUDA

Tipo 1 : Actividades sem valor acrescentado que são necessárias para 
produção.

Tipo 2 : Actividades sem valor acrescentado que podem ser paradas 
imediatamente sem efeitos.

Os MUDA tipo 2 devem ser parados imediatamente, sendo que a partir dai 
os tipo 1 devem ser criteriosamente analisados.

7+1 desperdícios



Mensagens chave
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LEAN
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Lean- O QUE É ? 

Diagrama de Esparguete
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Começar com os 5S



Lean- O QUE É ? 

Começar com 5S



Começar com 5S

5S



5S



5S



5S



5S



Diagrama de Esparguete

Diagrama de Esparguete



Exemplos



Fonte: https://www.publico.pt/2017/10/25/sociedade/noticia/tribunal-de-contas-sugere-mecanismo-de-verificacao-regular-das-listas-de-espera-do-sns-1790209#&gid=1&pid=1, 25 de Outubro de 2017.

https://www.publico.pt/2017/10/25/sociedade/noticia/tribunal-de-contas-sugere-mecanismo-de-verificacao-regular-das-listas-de-espera-do-sns-1790209#&gid=1&pid=1


STANDARTIZAR PROCESSOS EFICIENTES 

ATRAVÉS DO ENVOLVIMENTO DAS EQUIPAS



“Without standards, 

there can be no improvement.”

Taiichi Ohno
Founder of the Toyota Production System
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Fonte: https://www.publico.pt/2017/10/25/sociedade/noticia/tribunal-de-contas-sugere-mecanismo-de-verificacao-regular-das-listas-de-espera-do-sns-1790209#&gid=1&pid=1, 25 de Outubro de 2017.

REDUÇÃO DO TEMPO DE ESPERA PARA O DOENTE

150’   30’

ELIMINAÇÃO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS E DE RECLAMAÇÕES DOS DOENTES

https://radiohertz.pt/abrantes-urgencia-do-hospital-esta-num-caos-reportagem-da-rtp-fala-em-corredor-da-morte/


PROBLEMS IN URGENCIES

waiting for hospitalization in stretchers 

and corridors, hours waiting for 

consultation, errors on medication...

AUMENTO DO NÚMERO DE TRATAMENTOS EM HOSPITAL DIA 

ONCOLOGIA COM OS MESMOS RECURSOS

62   73
MAIS 2750 TRATAMENTOS POR ANO



REDUÇÃO DE CANCELAMENTOS CIRÚGICOS EVITÁVEIS

dois cancelamentos em 600 cirúrgias entre janeiro e abril de 2018

5%    0,33%



OS NOSSOS PARCEIROS DESDE O INÍCIO

1.500 beds 1.300 beds 600 beds 277 beds

350 beds 250 beds 220 beds 180 beds



OS NOSSOS SERVIÇOS

Gemba is a Japanese 
term meaning "the 

actual place”. 

Gemba Walk is a in 
loco observation of 

processes, enabling the 
identification of waste 
and the identification 

of improvement levers.

Development of Lean 

competences. 

Learning by doing, 

hands on job

5-day workshop (plus pre-

work), where health 

professionals are challenged 

to identify and eliminate waste, 

improve service quality and 

boost client satisfaction. 

It is based on the PDSA 

framework (Plan – Do – Study 

- Act).

Create the key conditions to 

implement a Lean mindset in 

the Hospital (or other 

Healthcare provider).

This cultural change includes 

an investment in the  

development of Lean 

competences across all 

organization. 



Fonte: https://www.publico.pt/2017/10/25/sociedade/noticia/tribunal-de-contas-sugere-mecanismo-de-verificacao-regular-das-listas-de-espera-do-sns-1790209#&gid=1&pid=1, 25 de Outubro de 2017.

https://radiohertz.pt/abrantes-urgencia-do-hospital-esta-num-caos-reportagem-da-rtp-fala-em-corredor-da-morte/


Value Based Health Care



Value Based Health Care

• Melhorar Qualidade
• Melhorar coerência nos “Clinical Pathways”
• Melhorar satisfação dos clientes
• Aumentar o envolvimento do doente

Definir KPI´s de Qualidade para cada caso

• Sobrevidaa
• Complicações
• Re-admissões
• Cancelamentos

Patient Reported Oucome Measures (PROM)
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Sustentabilidade (Huddle Meetings)
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Huddle Meeting
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Mensagens chave



Procedimento

Processo

Mensagens chave
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“Ataquem os processos,

confiem nas pessoas!”
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