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RESUMO 
Esta dissertação de mestrado foi desenvolvida na Unidade de Cirurgia de Ambulatório 
(UCA) do Centro Hospitalar do Alto Ave (CHAA). A cirurgia de ambulatório (CA), 
aclamada como o futuro da cirurgia e em crescente evolução, agiliza as listas de inscritos 
para cirurgia e causa menos transtorno ao paciente, através da utilização de técnicas 
inovadoras de tratamento e equipas cirúrgicas altamente especializadas. No entanto, o 
custo de manutenção destas equipas é elevado e a sua gestão é complexa. Assim, esta 
dissertação teve como propósito obter ganhos de produção através da melhoria dos fluxos 
produtivos e da melhor utilização de recursos. Isto pode ser conseguido reduzindo os 
custos operacionais por via da eliminação de desperdícios num contexto de Lean 
Healthcare, i.e., Lean aplicado aos serviços de cuidados de saúde, aumentando 
simultaneamente a satisfação dos profissionais e pacientes. 
Para desenvolver esta dissertação usou-se uma metodologia Action-Research e para isso 
o autor foi integrado numa equipa de trabalho multidisciplinar, com elementos 
representativos dos vários grupos profissionais. No contexto desta metodologia começou-
se por fazer o diagnóstico e análise critica à situação atual da UCA que permitiu a 
identificação de problemas na unidade. Tais problemas relacionavam-se, por exemplo, 
com a falta de indicadores chave de desempenho (KPI), com a falta de material e 
equipamento, com o desajustado planeamento e gestão de recursos, com a falta de 
recursos humanos, com a falta de integração dos sistemas de informação e sua 
burocratização e com instalações subdimensionadas. Para resolver estes problemas 
elaboraram-se algumas propostas de melhoria operacional baseadas nalgumas 
ferramentas Lean: 5S, SMED e outras como criação de kits cirúrgicos e alteração do 
layout.  
Com a implementação destas propostas é espectável um aumento de capacidade produtiva 
através de uma maior rentabilização dos espaços, redução de distâncias e simplificação 
de percursos e procedimentos, permitindo a poupança de cerca de 40 000€ anuais. 

PALAVRAS-CHAVE 
Lean Healthcare, Normalização, Otimização de Fluxos, Cirurgia de Ambulatório 
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ABSTRACT 
This essay was developed in the Ambulatory Surgery Unit (UCA) of the Hospital Centre 
of Alto Ave (CHAA). The outpatient surgery, touted as the future surgery and increasing 
evolution, streamlines lists of patients waiting for surgery and causes less inconvenience 
to them, using innovative treatment techniques. However, the cost of maintaining these 
surgical teams is high and its management is complex. Thus, this work aimed to achieve 
production gains through improved production flows and better use of resources. This 
can be achieved by reducing operating costs through the elimination of waste in the 
context of Lean Healthcare, ie, Lean applied to health care services while increasing the 
satisfaction of professionals and patients. 
To develop this essay the chosen methodology was Action-Research and for that, the 
author was part of a multidisciplinary work team with members representing the various 
professional groups. In the context of this methodology, the work started by the 
diagnostics and reviewing the current situation of the UCA, which allowed the 
identification of problems in the unit. Such problems were related, for example, the lack 
of key performance indicators (KPI), lack of supplies and equipment, misfit planning and 
resource management, lack of human resources, lack of integration of information and its 
bureaucratization and undersized facilities. To solve these problems were developed 
some operational improvement proposals based on certain Lean tools: 5S, SMED, 
Mizusumashi and other like creating surgical kits and change the layout. 
With these proposals is expected to increase production capacity through a better use of 
space, reducing distances and simplification routes and procedures. With their 
implementation the expected savings are around 40 000€ / year. 

KEYWORDS 
Lean Healthcare, Standardization, Outpatient Surgery, Flow Optimization 
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1. INTRODUÇÃO 
É neste primeiro capítulo que se encontra o enquadramento para a realização desta dissertação 
e os objetivos da mesma. Neste é ainda abordada a metodologia de investigação associada ao 
desenvolvimento deste trabalho científico e descrita a estrutura do documento. 

1.1. Enquadramento 
Decorrente da atual conjuntura económica e financeira que o nosso país atravessa, a 
necessidade de contenção dos gastos públicos associada à racionalidade e eficiência no uso de 
recursos, impõe uma acrescida responsabilização dos serviços de saúde. Segundo o Programa 
do XIX Governo Constitucional (2011), o Serviço Nacional de Saúde (SNS) está sujeito a fortes 
restrições orçamentais que colocam em causa a sua sustentabilidade, devido ao desequilíbrio 
causado pelo crescimento dos custos face ao baixo crescimento do produto interno bruto. 
Apesar disso, o SNS tem o desafio de utilizar os recursos disponíveis para responder às 
necessidades de saúde dos utentes, sem nunca afetar a qualidade dos serviços prestados, sendo 
o combate ao desperdício de recursos crucial para a evolução do seu desempenho (Presidência 
do Conselho de Ministros, 2011). 
Grande parte dos custos provenientes do sistema de saúde advém dos hospitais, devido ao 
importante papel que estes desempenham na disponibilização dos recursos humanos e técnicos 
de alto nível, para a prestação de cuidados de saúde aos utentes, bem como da elevada 
centralização de serviços. Perante este cenário, existe a necessidade de analisar o estado atual 
do serviço de saúde, refletindo-se sobre o seu futuro e sustentabilidade, para desenvolver ideias 
e soluções a partir de pontos de vista disruptivos (Fernandes, Barros, & Fernandes, 2011). 
O Despacho n.o 10601/2011 (Ministério da Saúde, 2011) reflete a ambição por parte dos órgãos 
governamentais, onde se pode ler acerca da necessidade de reorganizar a rede hospitalar através 
de uma visão integrada e racional para permitir maior equidade territorial. Este documento 
aborda também a necessidade de redução de custos por via do combate ao desperdício e da 
melhoria da eficiência da gestão, através da maior exigência na qualificação e responsabilização 
das equipas. A avaliação das oportunidades de concentração de serviços, e a condução de 
programas efetivos de redução de custos nos centros hospitalares criados, são objetivos que 
importa concretizar sem afetar a qualidade dos cuidados de saúde prestados aos cidadãos. 
Assim, torna-se pertinente a implementação de metodologias que permitam tornar estes 
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serviços de saúde mais eficientes, à semelhança das novas técnicas médico-cirúrgicas que 
surgem com o avanço da ciência, existem técnicas “importadas” da indústria transformadora 
que têm revolucionado o setor da saúde por todo o mundo (Wysocki, 2004). 
A implementação da filosofia Lean Production (LP) (Womack, Jones, & Roos, 1990) permite 
através de metodologias simples e eficazes, criar valor e simultaneamente eliminar 
desperdícios, com o objetivo de satisfazer o cliente, seja ele interno ou externo (Chalice, 2007). 
Tendo as suas raízes no Toyota Production System (TPS) (Ohno, 1988), o LP tem sido bem-
sucedido na aplicação à indústria transformadora. Por ser uma forma de gestão passível de 
adaptabilidade a qualquer sistema ou indústria, é notória a sua expansão a outras áreas e não 
apenas industriais (Alves, Kahlen, Flumerfelt & Siriban-Manalang, 2014) pois, de uma forma 
colaborativa permite percorrer o caminho da melhoria contínua, no sentido de aumentar a 
produtividade e reduzir custos. 
Uma destas áreas é nos serviços de cuidados de saúde, chamado de Lean Services ou mais 
especificamente Lean Healthcare (LH), cuja novidade está apenas na adoção destes novos 
paradigmas de gestão na saúde (Moffatt, 2011). Isto torna possível diminuir os custos, e 
simultaneamente melhorar a prestação dos cuidados e serviços, pois procura-se agregar máximo 
de valor para o utente e em simultâneo, reduzir os desperdícios.  
Em Portugal já existem algumas unidades de saúde empenhadas em introduzir Lean nos seus 
serviços (Luzes, 2013; Matos, 2011; Simões, 2009), mas este esforço ainda não é suficiente, 
como quotidianamente é constatado através dos vários serviços noticiosos. Só no ano transato 
o SNS foi alvo de 11.000 queixas de utentes (Lopes, 2015) 
Apesar das dificuldades, existe o conhecimento dos problemas e é reconhecida a necessidade 
de mudança por parte de outras unidades de saúde. Apesar de ainda não terem implementado a 
metodologia Lean, procuram promover a sua implementação, como é caso do Centro Hospitalar 
do Alto Ave, E.P.E. (CHAA).  
O CHAA reforça o seu protocolo de partilha de conhecimentos com a Universidade do Minho 
(UM), acolhendo durante o ano de 2015, quatro projetos relacionados com a melhoria 
operacional, com vista a implementar nos seus serviços LH. A presente dissertação reflete esse 
objetivo de implementação Lean, mais especificamente na Unidade de Cirurgia de Ambulatório 
(UCA) deste Centro Hospitalar. A Cirurgia de Ambulatório (CA), dada a sua especificidade, 
pressupõe a receção, intervenção e alta do doente em menos de 24h. Esta está em franco 
desenvolvimento e expansão, pois permite uma gestão mais eficiente dos recursos utilizados, 
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nomeadamente espaço, tempo e profissionais, para além de proporcionar uma recuperação do 
doente em ambiente familiar (CNADCA, 2008). As equipas multidisciplinares e altamente 
qualificadas presentes nas unidades de cirurgia estão por vezes paradas e o seu custo por minuto 
varia dos sete aos 11 €. Estas paragens não contribuem positivamente para a redução das longas 
listas de espera e são parte dos cerca de 1.000.000.000€ a 3.000.000.000€ desperdiçados no 
setor da saúde (Rebelo et al., 2013). Isto obriga a horários de serviço adicional de modo a 
cumprir os tempos máximos de resposta garantidos (TMRG) estabelecidos pelo Governo 
(Mendes, 2014a), o que aumenta diretamente os custos com remunerações em horas 
extraordinárias. Consequentemente leva à aplicação de medidas de redução de despesa através 
de cortes no financiamento. 
O trabalho desenvolvido propõe-se a demonstrar que as mais-valias da aplicação de LH neste 
serviço de saúde, não se limitam apenas ao ganho de conforto para os utentes, mas também para 
a melhoria da qualidade e aumento da eficiência do serviço de CA, associada à diminuição dos 
seus custos.  

1.2. Objetivos 
O objetivo principal desta dissertação foi aumentar a produtividade e melhorar o fluxo 
produtivo da Unidade de Cirurgia de Ambulatório do CHAA, bem como a redução de custos 
por via da eliminação de desperdício através da filosofia Lean nessa unidade de produção. Para 
concretizar este objetivo pretendeu-se: 
• Criar um sistema de planeamento de cirurgias  
• Balancear / Nivelar carga de trabalho 
• Normalizar tarefas e procedimentos (Standard Work) 
• Criar mecanismos de comunicação médicos, pacientes e outros prestadores de saúde 
• Implementar ferramentas de “Quick Change Over” (QCO) 
• Implementar medidas de desempenho para os blocos operatórios (KPI) 
• Implementar o sistema Kanban, Junjo e Mizusumashi no abastecimento de materiais 
• Dar formação aos intervenientes 
Com este projeto pretendia-se: 
• Reduzir o Work in Progress (WIP) 
• Diminuir os tempos de setup – troca de ferramenta (SMED) 
• Simplificar percursos no fluxo produtivo 
• Aumentar a rentabilização da ocupação do bloco operatório 
• Aumentar a produtividade do bloco operatório da Unidade de Cirurgia de Ambulatório 
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1.3. Metodologia de Investigação 
A metodologia escolhida para esta investigação foi a pesquisa-ação, pela necessidade do 
investigador intervir no local da ação. Assim, pretendeu-se discutir as práticas dos profissionais 
de saúde com os próprios, no sentido de os mobilizar para um pensamento e exercício 
profissional crítico e reflexivo (Grittem, Meier, & Zagonel, 2008). 
Pode definir-se pesquisa-ação como um género de pesquisa social, cuja conceção está associada 
à resolução de um problema coletivo com base empírica, no qual os investigadore e os 
participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo 
cooperativo, a qual se baseia na observação, análise e participação no tempo e local onde o 
problema se encontra (O’Brien, 1998). 
A sua aplicabilidade na área da saúde ocorre quando há um interesse coletivo para a resolução 
dos problemas quotidianos e que requerem mudança em rotinas, implementação de serviços, 
modificação de comportamentos de um grupo de indivíduos, em que estes são corresponsáveis 
pela sua prática (Grittem et al., 2008). Esta metodologia é um processo cíclico constituído por 
5 etapas como pode ser visto na Figura 1.  

 
Figura 1 - Etapas Pesquisa-Ação (adaptado de Susman, 1983 in O’Brien, 1998) 

Caso o problema apresentado não seja resolvido ou forem levantadas novas questões de 
investigação ao longo do trabalho, como resultado da pesquisa-ação anterior, deverá começar-
se um novo ciclo até se encontrar uma solução para o problema apresentado (O’Brien, 1998). 
No âmbito desta dissertação, foram realizados workshops de sensibilização para os problemas 
existentes e de aproximação à metodologia Lean. À semelhança do que acontece com as equipas 

Diagnóstico
Identificar ou definir o problema e recolha de dados

Planeamento de ações
Planear as ações a desenvolver, devendo-se incluir ações alternativas

Implementação de ações
Selecionar e avaliar o impacto das ações

Análise, avaliação e discussão dos resultados
Estudo das consequências das ações

Especificação da aprendizagem
Identificação de principais conclusões
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cirúrgicas, foi formado um grupo de trabalho multidisciplinar (Grupo Kaizen), composto 
elementos representativos de diferentes grupos profissionais: Enfermeiros, Anestesistas, 
Administradores, Assistentes Técnicos (AT). Em conjunto com a empresa de consultoria 
Kaizen Institute e o Grupo Kaizen, o autor desta dissertação desenvolveu atividades de recolha 
e tratamento de dados, formação, análise, diagnóstico, bem como a elaboração e implementação 
de propostas de melhoria e redução de desperdício. 
Na fase de diagnóstico observou-se o espaço, os comportamentos dos colaboradores e pacientes 
e os documentos existentes, com o objetivo de recolher os dados e informações necessárias para 
fazer a análise crítica da situação atual. Para isso foram realizadas entrevistas a todos os 
intervenientes na ação, desde médicos a pacientes do CHAA, e foram também utilizadas 
ferramentas como os 5Why, VSM, diagramas de causa-efeito, análises de Pareto, diagrama de 
esparguete, assim como outras úteis nesta análise. 
No planeamento de ações planeou-se quais as ferramentas a utilizar, tendo em conta o 
diagnóstico realizado na fase anterior, relativamente aos dados encontrados do problema. Tais 
ações incluíram a padronização de procedimentos (standard work), criação de kanbans e rotas 
de abastecimento, alteração de layouts, alteração de sequências de processo com eliminação de 
passos intermédios, 5S, Quick Change Over/SMED, entre outros. 
Na fase de implementação de ações utilizaram-se as ferramentas adequadas para melhorar o 
desempenho do bloco, tendo havido duas abordagens, uma a curto prazo e baixo custo e outra 
a prazo médio/longo com maior custo mas que resolve problemas estruturais. Após isso foi 
estudado o seu impacto no ambiente em causa. 
Na análise e discussão de resultados avaliou-se os resultados atingidos com as ferramentas 
implementadas e os ganhos teóricos das melhorias a realizar. Compararam-se ainda os 
resultados das medidas de desempenho antes e depois da utilização das ferramentas escolhidas, 
com o intuito de aferir a viabilidade das sugestões de melhoria propostas. 
Na especificação da aprendizagem, procurou-se tirar ilações sobre os resultados atingidos e 
especificaram-se as lições aprendidas através da análise crítica das conclusões que se retiraram 
deste estudo. Discutiu-se ainda o trabalho a ser efetuado em projetos futuros. 
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Este trabalho teve como perguntas de investigação as seguintes: 
• As medidas de desempenho utilizadas pelas direções de serviço são adequadas e os 

dados fiáveis? 
• A implementação de técnicas lean atingiu os resultados esperados? 
• É possível aumentar a produtividade do bloco operatório, sem fazer alterações 

estruturais e de grande dimensão na UCA? 

1.4. Organização de Dissertação 
O presente documento encontra-se organizado em sete capítulos distintos, sendo que a sua 
sequência começa pela introdução desta dissertação no capítulo um, onde se aborda o 
enquadramento para justificar a pertinência do tema escolhido, objetivos de investigação e 
metodologia associada bem como a estrutura do documento. 
O capítulo dois contém a revisão bibliográfica realizada e necessária à elaboração científica 
deste documento, no qual se introduz o SNS, a metodologia lean e a sua aplicação à área saúde, 
as técnicas de diagnóstico e ainda as ferramentas de melhoria mais pertinentes segundo a 
literatura e experiência do autor. 
No capítulo três é feita a apresentação do local de realização desta dissertação, o CHAA. Dentro 
deste encontra-se um excerto da sua história, informação acerca da sua estrutura interna, missão 
e objetivos, sistemas de comunicação e informação utilizados bem como dados estatísticos 
relevantes acerca do seu funcionamento, organização e serviços prestados. 
O capítulo quatro inicia a parte prática deste trabalho, no qual se encontra o estado atual do 
CHAA e da UCA. Para tal foram realizados levantamentos de informação considerada relevante 
e conseguinte aplicação de técnicas de diagnóstico com o objetivo de detetar oportunidades de 
melhoria (no lean não existem problemas mas sim oportunidades de melhoria). Após este 
levantamento inicial, deu-se início à elaboração de propostas de melhoria. 
 No capítulo cinco, encontra-se a implementação, conjunto de medidas e observações de 
algumas das propostas presentes no capítulo anterior, baseadas em ferramentas abordadas no 
capítulo dois. 
No capítulo seis são discutidos e avaliados os resultados das propostas e implementações, e no 
capítulo sete encontram-se as conclusões finais e recomendações de trabalhos futuros de 
melhoria operacional, tanto na UCA como noutras áreas funcionais do CHAA, assim como 
outras unidades prestadoras de cuidados de saúde.
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
Neste capítulo encontra-se a contextualização do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e da 
Cirurgia de Ambulatório (CA), bem como uma breve introdução ao Lean Production (LP) e 
evolução que levou ao Lean Healthcare (LH) e suas ferramentas de diagnóstico e melhoria. 

2.1. Serviço Nacional de Saúde 
Desde a fundação do SNS em 1979 através da Lei n.º 56/79, de 15 de Setembro, que a 
assistência médica deixou de ser competência exclusiva das famílias, instituições privadas e 
serviços médico-sociais da Previdência, para passar a ser assegurada pelo Estado. Isto foi 
possível através da instituição de uma rede de órgãos e serviços prestadores de cuidados de 
saúde, composta por todas as entidades públicas prestadoras de cuidados de saúde, sejam 
hospitais, unidades locais de saúde, centros de saúde e unidades de saúde familiar e 
agrupamentos de centros de saúde (Ministério da Saúde, 2011). 
A Figura 2 retrata as diversas reformas que o SNS sofreu ao longo das várias legislaturas que 
passou, sendo que continua em constante evolução no sentido de se conterem os enormes custos 
que este setor tem para o Estado Português, chegando a por em causa a sua sustentabilidade, 
enquanto, simultaneamente, se tenta melhorar o nível de serviço prestado aos cidadãos. 

 
Figura 2 - Evolução das Políticas de Saúde do SNS (adaptado de Simões, 2009) 
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Apesar da existência já adulta do SNS, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Económico (OCDE) considerou que os níveis de saúde dos portugueses são baixos face ao 
investimento realizado no SNS, sendo noticiados desperdícios no setor da saúde na ordem dos 
300.000 € por hora (Rebelo et al., 2013). 
O Plano Nacional de Saúde 2012-2016 (PNS) contém as linhas estratégicas orientadoras, metas 
e prioridades para todas as instituições do SNS na atual legislatura, tendo como objetivos a 
maximização dos ganhos em saúde da população, garantindo o acesso e qualidade do serviço 
(Ministério da Saúde, 2013a). Este documento vai de encontro às preocupações públicas e 
políticas acerca de listas de espera e custos com a saúde presentes em todos os sistemas de 
saúde. 
Portugal que ocupa o 13º lugar no Índice Europeu de Saúde dos Consumidores (Bjornberg, 
2015), segundo o estudo realizado pela Nova Information Management School, a qualidade dos 
serviços de saúde obteve um valor de apenas 67,4%, havendo por isso oportunidades de 
melhoria deste valor indo de encontro à visão e valores do PNS (Lusa, 2015). 
2.1.1. Gestão da Saúde 
A inovação científica e tecnológica na área da saúde promoveu o aumento da esperança média 
de vida da população e consequentemente um aumento de custos na prestação de cuidados. Esta 
situação gerou a necessidade de investigar novas medidas de gestão, de modo a melhorar o 
aproveitamento dos recursos disponíveis (Nunes & Harfouche, 2015). 
O esgotamento de recursos do SNS colocou em causa alguns dos seus princípios básicos como 
a equidade do acesso aos cuidados de saúde a todos os cidadãos e a sua universalidade. 
Este cenário reflete que as necessidades da população são maiores do que os recursos que o 
SNS apresenta (Nunes, 2013). Assim, um novo desafio foi apresentado ao setor da saúde: a 
utilização de recursos financeiros com mais eficácia e eficiência numa gestão empresarial 
(Moreira, 2011). 
Desta forma torna-se necessária a existência de pressão para auxiliar o gestor no controlo 
financeiro de modo a que possa permitir a sustentabilidade dos sistemas de saúde. Para que isso 
seja alcançado, deverá existir motivação por parte dos participantes envolvidos neste processo, 
nomeadamente os profissionais de saúde (Rego & Nunes, 2009). Essa motivação será alcançada 
se as funções de cada prestador de cuidados de saúde forem bem definidas (Biscaia, Conceição, 
Martins, & Ferrim, 2003) e com a existência de incentivos remuneratórios dos profissionais 
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associados à meritocracia. Contudo, estes incentivos só irão funcionar se as recompensas 
chegarem às pessoas que trabalharam neste processo, para que em projetos futuros estejam 
novamente motivadas para se voltarem a envolver (Nunes, 2013). Vaz (2010) realizou uma 
análise SWOT dos Hospitais Públicos Portugueses demonstrada na Figura 3.  

 
Figura 3 - Análise SWOT dos Hospitais Públicos Portugueses (adaptado de Vaz, 2010) 

Segundo Campos (2003), a introdução de gestores que não têm experiência em cargos de gestão 
hospitalar pode trazer inovação e novas perspetivas à área da saúde, porém estes podem não 
possuir conhecimento intrínseco deste sector. Contudo, se estes apresentarem uma experiência 
diversificada podem sempre implementar ideias anteriormente experienciadas noutros cenários 
por eles vivenciados (Nunes, 2013). Quanto à inovação e sustentabilidade do SNS, os gestores 
voltam a valorizar a satisfação do utente e a necessidade de soluções de tratamento com 
custo/oportunidade (Nunes & Harfouche, 2015). 
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2.1.2. Cirurgia de Ambulatório 
A cirurgia de ambulatório é a área cirúrgica com maior expansão desde finais da década de 70, 
e que segundo a International Association for Ambulatory Surgery “consiste na realização de 
uma intervenção cirúrgica programada, tradicionalmente efetuada em regime de 
internamento, cuja alta ocorre poucas horas após o procedimento, sem necessidade de pernoita 
hospitalar. Quando o doente tem necessidade de, no pós-operatório, ficar a primeira noite no 
hospital, tendo alta até 24 horas após a operação, passa então a designar-se por cirurgia 
ambulatório com pernoita hospitalar” (CNDCA, 2008, p.28).  
As vantagens da centralização da medicina no utente e alterações ao sistema de saúde incluem 
a melhoria de indicadores de qualidade com direta influência no bem-estar do paciente bem 
como para a melhoria do próprio sistema tais como: 

 Menor taxa de complicações pós-operatórias (dor, trombo-embolismo, infeções); 
 Criação de menos stress aos utentes; 
 Possibilidade de recuperação em ambiente familiar; 
 Regresso precoce às suas atividades diárias (vida familiar e profissional); 
 Aumento da acessibilidade dos doentes a cirurgia e redução de listas de espera; 
 Redução da necessidade de espaço, camas e recursos para internamento cirúrgico; 
 Aumento da satisfação dos profissionais de saúde;  
 Redução de custos (CNDCA, 2008). 

Apesar destas vantagens já identificadas, comparativamente aos países da América do Norte e 
Europa, Portugal apresentava valores ainda muito reduzidos. No entanto, graças às constantes 
evoluções médicas e tecnológicas, aliadas ao Programa Vertical de Financiamento dos 
Investimentos na Qualificação das Unidades de Cirurgia de Ambulatório do SNS em 2009, 
permitiu e fomentou a criação e requalificação de Unidades de Cirurgia de Ambulatório 
aumentando o número de cirurgias de ambulatório realizadas em detrimento das convencionais, 
conforme pode ser observado na Figura 4, ano a partir do qual as primeiras se sobrepuseram às 
últimas.  
De modo a aferir se esta evolução se verificou no conhecimento e preferência da população 
acerca da CA, foi realizado um questionário pela CNADCA (2008, p.17), também presente na 
Figura 4.  
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Figura 4 - Evolução da CA (adaptado de CNACDA,2008 p.17) 

2.2. Contextualização do Lean Production 
A implementação de Lean Production (Womack et al., 1990) permite através de ferramentas 
simples e eficazes, associadas à mudança de paradigma, criar valor e simultaneamente eliminar 
desperdícios reduzindo os seus custos. Tudo isto acontece com o objetivo de satisfazer o cliente, 
aumentando a produtividade e o nível de serviço (Monden, 1983). Esta mudança de paradigma 
passou de um pensamento da produção em massa que é oriundo da revolução industrial para 
um pensamento baseado na melhoria contínua.  
O essencial do pensamento Lean está amplamente ligado ao Toyota Production System (TPS) 
(Monden, 1983; Ohno, 1988) o qual, visando o fluxo contínuo de produção, realça a otimização 
e integração de todos os elementos presentes: pessoas, máquinas, materiais, instalações, 
processos, levando a melhorias significativas relativamente à qualidade dos produtos/serviços, 
custos, tempos de entrega e performance geral (Poppendieck, 2011). 
Assim como noutras estruturas, a “indústria” da saúde pretende fornecer um serviço de 
qualidade e atempado de modo a responder às necessidades dos pacientes, com altos níveis de 
qualidade e à primeira, a um custo que estes estejam dispostos a pagar. Aumentando a qualidade 
melhora-se todos os aspetos relacionados com a organização. Isto reduz o retrabalho o que 
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significa menos esforço humano, aumentando a disponibilidade dos profissionais para poderem 
tratar os pacientes, que traduzir-se-á ultimamente na necessidade de menos quartos necessários, 
ou aumento da capacidade de receber mais pacientes (Graban, 2009).  
2.2.1. Valor, Desperdício e 3M: muda, muri e mura 
No lean surgiu a necessidade de criar os conceitos de valor e de desperdício, sendo que para a 
emersão do primeiro, o segundo terá de ser reduzido, e se possível extinto. Usa-se a designação 
valor para classificar um produto ou serviço que se adquire ou se usa e é tudo aquilo que justifica 
a atenção, o tempo e o esforço que se dedica a algo e que o cliente está disposto a pagar (Pinto, 
2009). Para além dos clientes, há outras partes que requerem valor, os stakeholders, tais como 
trabalhadores, acionistas, fornecedores e a sociedade em geral. 
Quando uma empresa consegue garantir o mesmo valor a um preço menor ou, pelo mesmo 
preço agregar mais valor, está a assegurar a sua vantagem competitiva no mercado, sendo mais 
favorável para o cliente e para a própria organização.  
É considerado desperdício ou muda qualquer problema que interfira à eficiente realização do 
trabalho por parte das pessoas, mas também toda e qualquer atividade que não acrescente valor 
ao processo ou produto do ponto de vista do cliente (Ohno, 1988). Para além do muda, há ainda 
outros fatores que prejudicam o bom funcionamento de qualquer sistema: o mura é a 
irregularidade causada por vezes pelo processamento em lotes, imprevisibilidade da procura ou 
mau planeamento e o muri que corresponde à sobrecarga do sistema pela utilização excessiva 
de um ou mais dos recursos existentes. 
A Figura 5 ilustra os 3M de acordo com uma capacidade de carga, em comparação com a 
quantidade transportada. 

 
Figura 5 - 3M: Muda, Mura e Muri (adaptado de Valino, 2013) 
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Os mudas mais encontrados na literatura são sete, sendo que existe ainda um oitavo que é o 
desperdício do potencial humano (Figura 6).  

 
Figura 6 – Os oito desperdícios das organizações 

Na Tabela 1 podem observar-se exemplos de cada um dos desperdícios anteriores. 
Tabela 1 - Os oito tipos de desperdícios na saúde (adaptado de Graban, 2009) 
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As organizações que estão empenhadas em combater o desperdício devem começar primeiro 
por classificar as suas diferentes formas (Pinto, 2009): 

 Puro desperdício – Atividades totalmente dispensáveis (mudas), reuniões onde tudo se 
fala e nada se decide, deslocações, paragens e avarias. 

 Desperdício necessário – atividades que têm de ser realizadas, embora não acrescentem 
valor. No entanto, devem ser reduzidas ou simplificadas. São exemplo a inspeção da 
matéria-prima e materiais adquiridos, realização de setups, serviço de contabilidade. 

A redução dos desperdícios, tendo em vista a sua total eliminação, permite à organização 
reduzir os tempos de espera, os defeitos, o investimento em infraestruturas e stocks, mas 
também melhora a qualidade dos serviços prestados e potencia o desenvolvimento humano e 
crescimento da empresa (Graban, 2009). 
Assim, o desperdício leva a que se despenda de mais tempo aumentado o custo, sem trazer 
qualquer tipo de benefícios. 
2.2.2. Origens do Lean - Toyota Production System (TPS)  
Após a Segunda Guerra Mundial, Eiji Toyoda e Taiichi Ohno introduziram o conceito pioneiro 
do Toyota Production System (TPS) (Monden, 1983), mais tarde definido como Lean 
Production (Womack et al., 1990) que tem sido bem-sucedido na sua aplicação à indústria 
transformadora mas também a outro tipo de indústrias (Alves et al., 2014). 
Este tem vindo a ser copiado e adaptado por diversas organizações em diferentes segmentos da 
indústria e serviços como pode ser visto na Figura 7. Por vezes quando estas organizações 
atingem um determinado grau de maturidade ao adotar este sistema e começam a incluir as suas 
especificidades, adotam também o seu próprio nome como é o caso do Bosch Production 
System (BPS) (Morais, 2013) ou o Bolton Improving Care System (BICS) (Furnival & Schenk, 
2011; Schenk, 2006) no setor da saúde.  

 
Figura 7 - Evolução da Filosofia Lean (adaptado de Bertani, 2012) 
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2.2.3. Princípios do Lean e TPS 
A aplicação do Lean nas organizações pressupõe que estas possuam ou combinem um conjunto 
restrito de condições, nomeadamente que:  

 Estejam baseadas em equipas, envolvendo pessoas flexíveis, com múltipla formação, 
elevada autonomia e responsabilidade nas suas áreas de trabalho; 

 Possuam estruturas de resolução de problemas ao nível das áreas de trabalho, em 
sintonia com uma cultura de melhoria contínua; 

 Desenvolvam operações Lean, o que leva os problemas a revelarem-se e a serem 
posteriormente corrigidos; 

 Possuam políticas de liderança de recursos humanos baseadas em valores, as quais 
encorajam sentimentos de pertença, de partilha e de dignidade; 

 Criem relações de grande proximidade com fornecedores; 
 Obtenham grande proximidade e sintonia com o cliente (Pinto, 2009). 

Womack, Jones & Roos (1990) identificaram os cinco princípios do lean demonstrados na 
Figura 8, que poderão servir como guia para a implementação desta filosofia nas organizações.  

 
Figura 8 - Princípios Lean 

Valor: É a definição do produto o cliente quer, o preço, o tempo no sentido de prazo de entrega 
e a quantidade. Definir o conceito de valor única e exclusivamente do ponto de vista do cliente 
que solicita o produto ou serviço, é uma mudança radical da forma de ver os processos. 
Cadeia de Valor: Identificar e dividir a cadeia de valor e detetar as etapas desperdício, 
separando os processos em três tipos: o puro desperdício, o desperdício necessário e os 
processos que geram valor. 
Fluxo: Conjunto de etapas que acrescenta valor em cada processo, desde que este inicia até ao 
seu término (Jackson, 2013). Para que o fluxo contínuo seja possível é necessário analisar, 
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desenhar e gerir cada fluxo de valor de forma integrada (Jones & Mitchell, 2006), permitindo 
por exemplo a redução dos tempos de conceção, de processamento de pedidos, de stocks e 
processos intermédios. A origem de muitos problemas de atrasos e confusão são os fluxos de 
valor muito longos e desalinhados. 
Produção Pull - O conceito de Pull significa que a produção é “puxada” pela procura, ou seja, 
o produto puxado pelo cliente, interno ou externo, o que permite um fluxo contínuo e habilita 
a criação de valor uma vez que nenhum processo é realizado antes ou depois de ser necessário 
(Jones & Mitchell, 2006). Isto significa produzir apenas aquilo que o cliente precisa, na 
quantidade pedida e apenas quando requisitado, rejeitando o atingimento de qualquer outra 
métrica artificialmente imposta tal como a taxa de utilização do equipamento ou o custo unitário 
(Jones & Mitchell, 2006). Para tal é necessário e eliminar restrições e obstáculos existentes no 
processo com o objetivo dos processos fluírem com ritmo previsível (Goldratt, 1984) 
Perseguir Perfeição - A busca pela perfeição é o último princípio lean, que introduz um novo 
conceito, Kaizen, que significa melhoria contínua. As bases para que a melhoria contínua possa 
desenvolver-se são a criação de processos de forma simples, visual e estandardizados, nos quais 
cada nova melhoria num processo funciona como uma rampa de lançamento para a próxima 
melhoria, no mesmo ou num outro processo (Jones & Mitchell, 2006). 
A casa do TPS ou melhoria contínua ilustrada na Figura 9, contém e classifica algumas das 
muitas ferramentas do lean tal como na construção de uma casa: base, pilares e telhado. 

 
Figura 9 - Casa da melhoria contínua do TPS (adaptado de (Liker, 2004) 



 

17 

2.3. Ferramentas Lean 
Conforme explicado acima, o Lean não consiste apenas na aplicação de um conjunto de 
ferramentas mas sim em toda uma filosofia de gestão que rompe com os padrões atuais. 
Segundo Liker (2004) o pensamento é responsável por 80% da resolução de um problema, 
sendo as ferramentas responsáveis apenas por 20%. 
O número de ferramentas de diagnóstico e melhoria associadas ao lean aumenta à medida da 
sua difusão, cada qual com os seus objetivos, áreas de atuação, dificuldades de implementação, 
nível de conhecimentos necessário e resultados diferentes. Alves, Carvalho, Sousa, Moreira, & 
Lima (2011) demonstram que existe uma transversalidade e preferência notória entre as 
ferramentas aplicadas em projetos industriais em Portugal na última década como pode 
constatar-se na Figura 10.  

 
Figura 10 - Número de projetos por ferramenta lean em Portugal (Alves et al., 2011) 

De um universo de 20 ferramentas lean identificadas, sete dessas ferramentas têm um peso de 
70% na escolha de implementação em projetos de melhorias (Alves et al., 2011). Outro estudo 
da mesma autora (Figura 11) compila os principais ganhos reportados através da 
implementação de lean nas organizações. 

 
Figura 11 - Principais ganhos reportados em projetos Lean (Alves et al., 2014) 
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2.3.1. Value Stream Mapping (VSM) 
O VSM ou mapeamento do fluxo de valor é uma ferramenta de mapeamento visual e 
diagnóstico do processo, que torna visível de forma simples os fluxos presentes (informação, 
pessoas, materiais, etc.), desde o início até ao final dos mesmos (Rother & Shook, 2003). Esta 
é uma ferramenta de diagnóstico mas também de melhoria, uma vez que é facilitadora de 
melhorias ao nível da empresa e fluxo de valor (Jackson, 2013). 
Segundo Jones & Mitchell (2006) outro dos objetivos do VSM é o de ensinar os intervenientes 
a observar e pensar de forma lean, isto é, tornar óbvia a deteção dos desperdícios e identificação 
das restrições possam existir no processo (Goldratt, 1984), através de obtenção rápida e visual 
das informações necessárias. O VSM é construído recorrendo a uma simbologia pré- definida, 
quer através de software, quer através de papel e caneta ou post-it. 
São três as etapas básicas que constituem o VSM: 

1. Selecionar uma família de produtos com etapas semelhantes de processamento; 
2. Desenhar o estado atual; 
3. Desenhar o estado futuro do fluxo de valor e destacar as informações do estado atual e 

verificar as que foram desperdiçadas; 
Este mapeamento deverá incluir as métricas mais importantes tais como o tempo de ciclo, 
tempo de entrega (lead-time), tempos de espera, qualidade à primeira (percentagem com que 
um passo ou processo é concluído com sucesso à primeira), tempo de setup e quantidade de 
recursos (pessoas) alocadas a cada passo do processo (Kim et al., 2006). A Figura 12 é exemplo 
de um VSM de um serviço de pediatria e contém todos os elementos descritos acima. 

 
Figura 12 - VSM Serviço Pediatria (Rother & Shook, 2003) 
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2.3.2. Análise ABC 
A análise ABC ou lei 80/20 de Pareto, apesar de não ser uma ferramenta exclusiva da 
metodologia lean, insere-se nesta secção visto ser uma ferramenta de análise bastante útil ao 
permitir filtrar quais os elementos do sistema que merecem mais atenção e tratamento adequado 
(Ultsch, 2002). Este método de análise auxilia na gestão de stocks, vendas, planeamento de 
distribuição, programação da produção entre outros (Oliveira, 2011). 
A curva ABC, que pode ser observada na Figura 13, obtém-se através da organização dos 
critérios de acordo com a sua importância. A ordenação destes é efetuada através da definição 
de critérios para a poupança de tempo e recursos (Oliveira, 2011).  

 
Figura 13 - Exemplo de curva ABC (Nahnias & Olsen, 2015) 

2.3.3. Relatório A3 
O relatório A3 assim chamado devido ao tamanho do papel utilizado (Handlinger & Landwehr, 
2011), é um sistema de gestão utilizado pela Toyota que auxilia a equipa na identificação e 
natureza do problema e nas medidas que devem ser tomadas. É um relatório apresentado numa 
única folha como é exemplo a Figura 14, com o objetivo de transmitir diversas informações e 
ideias da origem, estado atual e futuro de uma situação, problema, produto ou secção dentro de 
uma organização, de forma visual que gere consenso de forma a conseguir o alinhamento, 
coesão e foco da equipa (Rother & Shook, 2003).  
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Figura 14 - Relatório A3 (adaptado de Handlinger & Landwehr, 2011) 

O método dos 5 porquês está comprovado pela sua eficácia e é muito útil na definição do 
problema a resolver. Segundo Shingo (1981), no processo de resolução de um problema deve 
perguntar-se porquê até ser encontrada a causa raiz do mesmo. Apenas resolvendo a raiz do 
problema será possível evitar que o mesmo ou semelhante possa ocorrer novamente, prevenindo 
que a equipa fique satisfeita com soluções superficiais, mas que não resolvem o problema a 
longo prazo (George et al., 2005). 
2.3.4. 5S e Gestão Visual 
Com o mote: “Um lugar para cada coisa e cada coisa no seu lugar”, a metodologia 5S é uma 
ferramenta que visa melhorar a organização no local de trabalho. Apenas num ambiente 
padronizado e seguro, é possível aumentar a eficiência e a produtividade, visto que aumenta o 
moral dos trabalhadores e permite a redução de acidentes, melhor conservação de ferramentas 
e equipamentos, economizar tempo e espaço, melhorar o controlo de stocks e a redução de 
custos. A sigla deriva das iniciais de cinco palavras japonesas correspondentes às cinco fases 
desta ferramenta (Courtois, Pillet, & Martin-Bonnefous, 2006), que apelam à redução de 
desperdício e à melhoria de desempenho das pessoas e dos processos. Estas fases estão 
ilustradas e descritas na Figura 15. 



 

21 

 
Figura 15 - 5 S: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke (adaptado de Imai, 1992) 

Segundo o fundador da empresa de consultoria Kaizen Institute (Imai, 1997) esta é a ferramenta 
base de qualquer intervenção, pois apenas a partir de um local de trabalho normalizado pode 
detetar-se outros problemas e aspetos importantes relacionados com a melhoria operacional. 
A gestão visual permite que a transmissão de informação flua de forma rápida e eficaz, 
facilitando a comunicação e a colaboração de forma a que todos os elementos trabalhem em 
sincronia para atingir os objetivos globais da instituição (Moreira, 2011; França, 2013). Através 
de quadros de indicadores, sinalização adequada de procedimentos, zonas e materiais, previne-
se o acontecimento de erros e acidentes e torna-se possível o aumento da autonomia dos 
trabalhadores na realização das suas tarefas, bem como a aprendizagem de novas funções.  
2.3.5. Trabalho Normalizado e Ciclo PDCA 
Segundo Graban (2009) o trabalho normalizado é atualmente a melhor forma de concluir com 
segurança e sucesso um processo, com o resultado desejado com um alto nível de qualidade. 
Surge da análise das tarefas a realizar e posterior definição da melhor forma e sequência de as 
concluir (Graban, 2009). 
Um facilitador e importante procedimento para o standard work é a documentação de todos os 
passos necessários à realização de uma atividade, tendo em vista a criação de checklists, rotinas 
diárias e “conjunto de instruções” para garantir o sucesso, de forma visual e imediata. O 
objetivo principal é dar indicações das atividades em curso, indicações de segurança ou 
qualidade do processo como pode verificar-se na Figura 16, que vai facilitar a prevenção e 
identificação de anomalias. 
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Existem várias vantagens documentadas do trabalho normalizado aliado a um programa de 
implementação Lean: 

 Interpretação mais rápida da informação; 
 Resposta rápida aos problemas encontrados (Monitorização, supervisão e diagnóstico 

efetuados de forma mais rápida e efetiva); 
 Melhor comunicação entre os elementos da equipa; 
 Maior autonomia dos operadores; 
 Redução de erros e custos no sistema produtivo; 
 Produção mais rápida e com maior qualidade; 
 Unificação da cultura empresarial; 
 Eliminar desperdícios; 
 Minimizar o investimento; 
 Melhorar a efetividade da mão-de-obra (França, 2013; Moreira, 2011) 

 
Figura 16 - Exemplo de Gestão Visual e Trabalho Normalizado (Silva, 2008) 

O ciclo Plan-Do-Check-Act explicado na Figura 17, foi inventado por Walter Andrew Shewhart 
e disseminado, principalmente, no Japão por William Edwards Deming, por esta razão passou 
a ser conhecido por ciclo de Deming. A sua filosofia reflete a importância de todos os 
colaboradores dentro da organização, uma vez que a qualidade é resultante do esforço sistémico 
de todos os stakeholders no cumprimento e evolução de boas práticas (Silva & Silva, 2012). 
Para isso, deve ser promovida a implementação rápida de experiências tendo em vista a 
melhoria contínua e gradual, continuando um novo ciclo a partir do final do anterior, ao invés 
do planeamento intensivo de uma solução “perfeita”. Isto motiva os colaboradores a contribuir 
ativamente sem medo de errar, o que se irá traduzir mais deteções de problemas e sugestões de 
melhoria (Graban, 2009). 
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Figura 17 - Ciclo PDCA (adaptado de Fonseca & Miyake, 2006)  

2.3.6. Produção Just-in-time (JIT) 
Just in Time (JIT) é um método desenvolvido na década de 50 no Japão pela Toyota Motors 
Company, no sentido de aumentar a produtividade numa época que os recursos existentes eram 
limitados (Rossetti, et al., 2008). A produção JIT teve o seu nome cunhado devido ao princípio 
que defende: “a peça certa, na quantidade correta, no momento exato (Ohno, 1988), de modo a 
não criar stock desnecessário (intermédio ou final) que origina outros tipos de desperdícios 
(Rossetti et al., 2008). 
2.3.6.1. Kanban 
O kanban é mais uma palavra de origem japonesa e significa cartão ou sinal, que serve tanto 
para a produção de bens ou serviços, como também para a requisição e entrega de materiais. 
Pode ser definido como um método visual de gestão de stocks que regula os stocks ao mínimo 
para o sistema funcionar sendo uma ferramenta de controlo do fluxo de materiais, pessoas e 
informação e tem como vantagem o facto de garantir o funcionamento do sistema pull, 
evidenciando a relação cliente-fornecedor (Pinto, 2009). É um sistema de lotes pequenos, cujos 
recipientes são uniformizados (containers) aos quais é atribuído um kanban que percorre um 
percurso pré-definido como pode ser visto na Figura 18. 
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Figura 18 – Circuito Kanban de Abastecimento e Kanban de Produção (adaptado de Toyota, 2015) 

2.3.6.2. Junjo 
Junjo é, no seu sentido lato, um kit de peças ou componentes necessários para a montagem de 
um produto ou realização de um serviço, com abastecimento sincronizado e sequencial. A 
utilização do junjo prende-se com a necessidade de organização de espaços e desperdício de 
tempo e movimentação do operador (Coelho, 2013). 
Para a produção de um artigo, são necessários vários componentes e processamento de 
matérias-primas. Através da criação e preparação destes conjuntos (kits) é possível reduzir 
tempos e erros de abastecimento, bem como o stock de materiais, aumentando o controlo de 
stock de peças e promovendo uma melhor utilização do espaço disponível. 
A criação destes kits permite combater o excesso de manuseamento de materiais, visto que após 
serem construídos por quem os receciona, por norma no armazém ou aprovisionamento, são 
apenas manuseados novamente pelo colaborador que irá utilizá-los na operação para a qual 
foram solicitados, poupando tempo e dinheiro ao sistema. 
A Figura 19 ilustra o circuito de armazenamento, produção e expedição de três produtos, 
organizados em kits.  
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Figura 19 - Junjo (4Lean, 2015) 

2.3.6.3. Kaizen 
Kaizen deriva da união de duas palavras japonesas “kai” que significa “mudança” e “zen” que 
significa “bom”. Este termo que provém do Japão e teve origem do grupo Toyota, pretende 
implementar uma verdadeira melhoria contínua e através da promoção de ações melhoria e 
desenvolvimento da organização, em todas as áreas e envolvendo todos os colaboradores 
(Cimorelli, 2006; Líbano, 2012).  
Na área da saúde, o Kaizen tem como principais objetivos a melhoria contínua nas unidades de 
saúde como pode ser visto na Tabela 2, através da definição de valores estipulados pela 
instituição orientados por um objetivo comum e motivação dos trabalhadores. 

Tabela 2 - Objetivos Kaizen nas Unidades de Saúde (adaptado de Líbano, 2012, p.9) 

 
2.3.7. Técnicas de Quick ChangeOver (QCO) e Single minute exchange of dies (SMED) 
Estas são ferramentas criadas com o objetivo de reduzir tempos de setup (tempos e atividades 
de mudança/afinação) visando a melhoria da utilização, aumento da flexibilidade dos processos 
e redução dos custos associados e dos lotes de fabrico (Pinto, 2009). A melhoria do tempo de 
setup é procurada pelas organizações, para que as atividades inerentes à mudança sejam 
realizadas antes que a máquina ou processo interrompa a sua atividade (McIntosh, Culley, 
Mileham, & Owen, 2000). 

Serviço ao utente Melhoria de Processo Desenvolvimento de 
profissionais Crescimento e finanças

Melhoria dos standards do serviço Aumento de capacidade Mais tempo para dedicar ao utente Mais reputação
Tempos de resposta mais rápidos Melhoria do serviço logístico Melhoria da gestão visual Redução de horas extra
Menos tempo de espera Eliminação de retrabalho Melhores condições de trabalho Menos custos logísticos
Melhoria de controlo de qual idade 
cl ínico

Redução das avarias de 
equipamentos

Mais aptidão para resolução de 
problemas

Redução dos tempos de 
faturação

Objetivos Kaizen nas Unidades de Saúde
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QCO significa literalmente mudança/alteração rápida e a ferramenta SMED (Figura 20), tem o 
seu nome a partir do objetivo que todas as mudanças de caso tenham tempos inferiores a 10 
minutos e é constituída por três etapas. Em primeiro lugar é fundamental diferenciar as 
operações internas de setup das operações externas, sendo que as primeiras só podem ser 
realizadas com o equipamento parado, enquanto as últimas são aquelas operações que podem 
ser executadas em simultâneo com o normal decorrer do processo. Após uma análise 
pormenorizada e exaustiva destas operações, tenta-se converter as operações internas em 
externas. Esta conversão pode advir de uma preparação antecipada das operações, padronização 
das funções ou da utilização de recursos auxiliares. Por fim é realizada uma racionalização das 
operações internas e externas, implementando ações que promovam a melhoria contínua 
(Shingo, 1985). 

 
Figura 20 - Processo de mudança de caso pré e pós aplicação de SMED (adaptado de Leslie et al., 2006) 

2.4. Lean Aplicado à Saúde 
Para uma melhor associação desta metodologia, ir-se-á relacioná-la aos objetivos, metas e 
necessidades específicas do Lean Healthcare. Assim como noutras estruturas, a “indústria” da 
saúde pretende fornecer um serviço de qualidade e atempado de modo a responder às 
necessidades dos pacientes, com altos níveis de qualidade e à primeira, a um custo que estes 
estejam dispostos a pagar (Chalice, 2007). Aumentando a qualidade melhoram-se todos os 
aspetos relacionados com a organização que terá menos necessidade de retrabalho, significando 
menos esforço humano e mais disponibilidade dos profissionais para poderem tratar os 
pacientes, estadia mais curta dos últimos que traduzir-se-á ultimamente na necessidade de 

Prep. Prep.

Mudança de caso
Prep. Prep.

Tarefas 
externas Limpar e preparar sala Tarefas 

externas

Tempo de ciclo Tempo de cicloTarefas internas
Tempo de mudançaIntervenção Intervenção

Estado atual da mudança de caso

Mudança de caso após implementação de SMED
Paciente A Paciente B

Tempo de ciclo
Intervenção

Tempo de ciclo
Tempo de mudança

Limpar sala, l impar máquinas e 
ferramentas, obter itens 

necessários, procurar itens, remover 
e susbtituir equipamento

Intervenção
Paciente A Mudança de caso Paciente B
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menos quartos ou aumento da capacidade de receber mais pacientes (Graban, 2009). Note-se 
que o lean não é um conjunto de ferramentas (Figura 21), mas sim uma filosofia de pensamento 
organizacional. Alguns exemplos de Lean aplicado nos cuidados de saúde são apresentados de 
seguida. 

 
Figura 21 - Pílula lean (Canning, 2015) 

No Sacred Heart Hospital nos Estados Unidos da América, foi realizado um estudo por Adrian 
(2011) acerca da melhoria de processos através da aplicação da metodologia Lean. Esta 
intervenção conseguiu reduzir os desperdícios das refeições administradas em 60%, que se 
traduziu em ganhos para a instituição a rondar os € 10.000 anuais apenas nesse campo. 
No Reino Unido, o Royal Bolton Hospital começou a sua jornada lean em 2004 aquando da 
chegada de um novo CEO, tendo obtido ganhos a cada projeto interno, sendo que conseguiu 
melhorar praticamente todos os KPI bem como reduzir despesas associadas a desperdícios e 
não qualidade. Em alguns casos estes ganhos foram superiores a 1000% que incluem a redução 
de complicações cirúrgicas e de internamento que por vezes causavam a morte do paciente, 
distância percorrida pelo paciente e pelos profissionais, número de infeções, custos com 
exames, etc. O Royal Bolton Hospital atingiu um grau de maturidade tal que já desenvolveu (e 
continua a desenvolver) o seu roteiro de melhoria contínua, denominado de BICS – Bolton 
Improving Care System, continuando a proliferar graças à elevada moral que os seus 
profissionais ganharam (Araújo, 2009; Schenk, 2006). 
Em 2009, um estudo conjunto que envolveu 13 hospitais belgas e holandeses mostrou que as 
cirurgias sofrem constantes atrasos no seu início devido a inúmeros fatores. O resultado do 
tratamento dos dados recolhidos reflete que o atraso do início das cirurgias perfez um total de 
2150 horas de cirurgia perdidas traduzindo-se em quase € 3.000.000 em desperdício de tempo 
das equipas e das salas operatórias. Através da simples restruturação do processo, alterando 
apenas a ordem de 2 etapas sem qualquer tipo de custo associado, e com um melhor 
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planeamento das operações em função do tipo de anestesia, foi possível a redução de € 400.000 
(Does, Vermaat, Verver, Bisgaard, & Heuvel, 2009). 
No Canadá, o staff hospitalar aumentou consideravelmente o tempo disponível para passar com 
os pacientes, aumentando a satisfação dos mesmos de 29% para 82% no final do projeto de 
intervenção inspirado no Serviço de Saúde Inglês (NHS) (Foster, 2009). 
Segundo Adrian (2011), a formação na metodologia lean dada aos profissionais de saúde 
envolvidos em projetos de melhoria operacional é um aspeto crucial para a mudança cultural 
da organização, que potenciará a solução de problemas e aplicação desta metodologia.  
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3. APRESENTAÇÃO DO CENTRO HOSPITALAR DO ALTO AVE 
Este trabalho foi desenvolvido no contexto hospitalar do CHAA. Neste capítulo encontra-se o 
enquadramento do CHAA no panorama nacional, bem como a apresentação do mesmo a nível 
institucional, evolução histórica, a população abrangida 

3.1. Identificação e localização 
O CHAA situa-se no centro da cidade de Guimarães, mais propriamente na freguesia de 
Creixomil (Figura 22), tendo por isso um acesso privilegiado à rede de transportes públicos 
visto que tem uma paragem de autocarros e de táxi à entrada do hospital, central de camionagem 
a 50 metros e estação ferroviária a um km. Dispõe ainda de parque automóvel dentro das 
instalações do CHAA, acesso rápido à autoestrada e acesso via travessia pedonal ao Centro 
Comercial Guimarães Shopping que também tem parque de estacionamento 
 

 
Figura 22 - Localização Geográfica do CHAA (GoogleEarth, 2015) 

O CHAA é composto por três edifícios como pode ser visto na Figura 23. O piso principal é 
composto por 11 pisos, sendo que os restantes dois edifícios são constituídos por três e cinco 
pisos. Do lado nascente encontram-se as enfermarias, enquanto do lado poente situam-se todos 
os serviços de apoio (nomeadamente chuveiros, sala de sujos, sala de tratamento, salas de 
trabalho, balcão de atendimento, sala de estar e sala de refeições). 
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Figura 23 - Mapa Funcional do CHAA (CHAA, 2015b) 

Do mesmo lado, em frente às enfermarias situam-se os gabinetes médicos, rouparias, gabinetes 
de secretárias de unidade e o gabinete do enfermeiro chefe. Para além do edifício principal, 
fazem parte um edifício composto por três pisos e um edifício inaugurado em 2006 com cinco 
pisos (CHAA, 2015b).  

3.2. Caracterização do Centro Hospitalar do Alto Ave  
Nos últimos tempos, o sector hospitalar tem sido alvo de alterações ao nível da gestão, no 
sentido de melhorar a eficiência e a qualidade dos serviços através de mudanças organizacionais 
e de novas formas de gestão dos mesmos (Reis, 2011). 
A gestão e a organização dos hospitais colocam grandes desafios aos gestores e ao Estado, 
devido ao contexto de fortes cortes financeiros e de uma crescente consciência dos utentes em 
relação aos seus direitos, o que resulta numa maior exigência dos cuidados prestados (Vaz, 
2010). Assim, torna-se pertinente fazer uma breve síntese de modo a compreender os diferentes 
modelos de gestão que ocorreram ao longo do tempo neste centro hospitalar. 
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O CHAA anteriormente designado de Hospital Senhora da Oliveira, iniciou o seu 
funcionamento em 25 de Setembro de 1991, tendo sido inaugurado oficialmente em 8 de 
Fevereiro de 1992 pelo primeiro-ministro, Prof. Aníbal Cavaco Silva (CHAA, 2013b). 
Funcionou neste formato até 2002, ano em que recebeu a designação de SA (sociedade 
anónima) através do decreto de lei nº 27/2002 de 8 de Novembro (Mendes, 2014b). Esta 
alteração tinha como objetivo implementar uma nova forma de gestão empresarial. Assim, esta 
mudança pretendeu alcançar objetivos como melhorar a qualidade e a eficiência dos cuidados 
prestados aos utentes e um maior controlo da despesa hospitalar. Uma das grandes alterações 
neste método foi a implementação do contrato individual de trabalho. Assim, o objetivo do 
Estado foi aumentar a autonomia dos hospitais bem como, a mudança para um novo modelo de 
contratação e financiamento na área hospitalar (CHAA, 2013b). 
A mudança na gestão hospitalar destas instituições teve um resultado positivo, porque após o 
primeiro ano os gastos foram menores e os recursos disponíveis foram mais bem aproveitados. 
É importante realçar que a introdução desta nova gestão hospitalar não afetou negativamente a 
qualidade dos cuidados prestados nestas instituições (Mendes, 2014b). 
Em 2005 através do Decreto-Lei nº 233/2005, a tutela Central decretou que o Hospital Senhora 
da Oliveira SA passasse a Entidade Pública Empresarial - EPE. A formação do Centro 
Hospitalar do Alto Ave EPE, através da fusão dos Hospitais Senhora da Oliveira – Guimarães 
e S. José – Fafe ocorreu mais tarde, em 1 de Março de 2007 (Decreto- Lei nº50-A/2007 de 28 
de Fevereiro). Esta alteração pretendeu intensificar o carácter público dos hospitais (Mendes, 
2014b). 
O facto dos hospitais SA poderem ser alienados no futuro por serem sociedades por ações, 
apesar de terem o Estado como único acionista, levou à sua alteração de SA para EPE por parte 
do governo, assegurando desta forma que a saúde é um bem público que deve ser garantida a 
todos (Dias e Neves, 2006 cit. por Mendes, 2014b). 
Em 1 de Janeiro de 2015, o Governo através da ARS Norte, permite que a gestão do Hospital 
de S. José de Fafe seja atribuída à Misericórdia de Fafe, deixando esta de estar integrada no 
CHAA (CHAA, 2015b). 
No panorama hospitalar nacional, o CHAA é uma entidade pública empresarial (EPE), que está 
integrada no SNS e detém autonomia administrativa, financeira e patrimonial.  
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3.3. Área de influência e população abrangida 
O CHAA, pela sua localização e diversidade de valências que disponibiliza, presta assistência 
não só ao concelho de Guimarães, mas também aos concelhos de Fafe, Vizela, Cabeceiras de 
Basto e Mondim de Basto. Atua ainda como referência de excelência em áreas específicas 
noutros concelhos como pode ser visto na Figura 24. 
 

 
Figura 24 - Área de Influência do CHAA (CHAA, 2013b) 

As áreas de influência são constituídas por Guimarães, Fafe, Cabeceiras de Basto, Vizela e 
Mondim de Basto, podendo abranger outras que estão definidas na Tutela (CHAA, 2015b). Esta 
área de influência direta irá satisfazer as necessidades de uma população de cerca 350 mil 
pessoas (CHAA, 2015b). Como referido anteriormente, o CHAA pode ainda receber utentes de 
outros concelhos como Famalicão, Felgueiras e Celorico de Basto, que apesar de não fazer parte 
da área de influência, são encaminhados para usufruírem destes serviços (CHAA, 2015b). 
De acordo com os dados do INE presentes na Tabela 3, a população que reside na área de 
influência é de 336.461 habitantes, sendo os municípios de Guimarães, Felgueiras e Fafe com 
maior peso: 48%, 17,5% 15,9% respetivamente (CHAA, 2013b). 
O município de Guimarães é constituído por 48 freguesias e uniões de freguesias, numa área 
de 241 km2 e segundo fontes do INE (2009), o concelho era constituído por cerca de 163 mil 
habitantes. A população empregada encontra-se principalmente no sector secundário (68,9% 
da população empregada) e no sector terciário (30,6%). A evolução positiva neste sector deve-
se ao facto do crescimento do Pólo de Guimarães da Universidade do Minho e da passagem do 
Centro Histórico da Cidade a Património Cultural da Humanidade em 2012 (Rede Social de 
Guimarães, 2011). O sector agrícola engloba uma reduzida parte da população, contudo não 
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deixa de ser um sector de grande importância no quadro da pluriatividade, motor de 
desenvolvimento socioeconómico no concelho e fator de defesa contra as crises do mercado de 
trabalho (Rede Social de Guimarães, 2011). 

Tabela 3 - População Abrangida pelo CHAA (adaptado de CHAA, 2013b) 

 

3.4. Missão e objetivos 
A missão do CHAA é a prestação de cuidados de saúde com qualidade á população abrangente, 
associado ao desenvolvimento dos seus profissionais com o objetivo de alcançar a eficiência e 
eficácia (CHAA, 2015b). 
Em relação aos utentes/doentes, o CHAA tem como principais valores:  

 A equidade no atendimento dos utentes e seus familiares; 
 Satisfação das necessidades dos utentes; 
 Respeito pela dignidade e direitos do ser humano; 
 Confidencialidade da informação e dos cuidados prestados; 
 Empenho dos seus profissionais colaboradores com o objetivo constante da prestação 

de cuidados de alto nível de eficiência  
Quanto aos seus profissionais e colaboradores, o CHAA pretende alcançar os seguintes valores: 

 Transmitir aos seus profissionais e colaboradores os objetivos principais da Instituição; 
 Responsabilização dos profissionais em relação aos recursos e limites da Instituição; 
 Valorização e reconhecimento do empenho dos profissionais; 
 Promover o desenvolvimento de pertença dos profissionais desta instituição através da 

fomentação da sua autoestima e dedicação (CHAA, 2007) 
Assim, os profissionais que fazem parte desta grande equipa devem-se reger por princípios 
como: competência, humanismo, paixão, rigor, transparência, união, solidariedade, ambição e 
dedicação (CHAA, 2013a). 
Como objetivos principais o CHAA, cita os seguintes: 

 Prestação de cuidados com qualidade e em tempo oportuno; 

População 
residente por 
Grupo Etário 

Portugal Norte Guimarães Fafe Vizela Cabeceiras 
de Basto

Mondim 
de Basto

0-14 anos 1.607.734 565.506 25.321 8.161 4.022 2.745 2.848
15 - 24 anos 1.162.855 439.108 20.932 6.78 3.418 2.405 2.627
25 - 64 anos 5.934.933 2.133.680 95.479 30.702 14.544 9.257 10.623

65 e mais anos 1.931.457 602.798 20.581 7.85 2.856 3.005 3.41
Total 10.636.979 3.741.092 162.313 53.493 24.84 17.412 19.508
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 Garantir eficiência, através de um sustentável desenvolvimento económico e financeiro; 
 Promover a melhoria contínua; 
  Garantir o alcance das metas estipuladas com as entidades contratadoras (através de 

contratos específicos) e com o Ministério da Saúde (através dos planos de ação) 
(CHAA, 2007). 

É importante referir que os objetivos estipulados tanto nos contratos programa como nos planos 
de ação serão avaliados internamente e externamente, no sentido de averiguar se as metas 
definidas pelo Ministério da Saúde e pelo CHAA como empresa foram alcançadas (CHAA, 
2007). 
O hospital tem algumas acreditações como a concedida pela Joint Commission International 
(JCI). Esta foi fundada em 1994 e visa a melhoria da qualidade e segurança dos cuidados de 
saúde a nível internacional através da prestação de serviços de educação, consultoria e da 
acreditação e certificação internacionais. Esta organização americana não-governamental e sem 
fins lucrativos, identifica e mensura as práticas de qualidade e segurança dos cuidados prestados 
ao paciente, fornecendo soluções para auxiliar as instituições de saúde a obterem melhores 
resultados. 
Uma instituição acreditada pela JCI, compromete-se em melhorar a segurança e a qualidade 
dos cuidados prestados, garantir um ambiente seguro e reduzir os riscos tanto para doentes 
como para profissionais que nela trabalham. 
A acreditação dos hospitais pela Joint Comission é regida por um “manual de padrões da 
qualidade com critérios explícitos de boas práticas, desenvolvidos e aprovados 
consensualmente por peritos internacionais da área da saúde, em que a filosofia subjacente à 
construção desses padrões tem por base os princípios da gestão de qualidade e da melhoria 
contínua ” (CHAA, 2015a, p.113). 
A acreditação do CHAA por esta instituição trouxe inúmeras vantagens, nomeadamente: 

 Demonstração aos doentes que os cuidados prestados são de alta qualidade e que o 
CHAA tem como objetivo a melhoria contínua dos mesmos; 

 Promoção de um clima de confiança e reconhecimento entre os profissionais de saúde 
e colaboradores da instituição; 

 Melhoria de processos internos realizados diariamente através de auditorias realizadas 
pelo CHAA; 
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 Auxílio à instituição no desenvolvimento de maturidade na gestão de riscos através da 
monitorização e prevenção de incidentes, reduzindo por a taxa de eventos adversos e 
consequentemente possíveis efeitos indesejáveis para o doente e o hospital. 

 Envolvimento dos profissionais de saúde no desenvolvimento das normas e avaliação 
dos processos. 

É importante salientar que o CHAA está acreditado pela JCI desde Dezembro de 2008 e que 
esta acreditação tem sido indicada como uma das melhores ferramentas para avaliar e gerir a 
qualidade dos cuidados prestados por instituições de saúde. Assim, o CHAA tem vindo a 
demonstrar que é uma instituição pioneira no domínio da qualidade dos cuidados de saúde que 
presta aos doentes, provando através do seu desempenho e determinação em ultrapassar 
obstáculos cada vez mais exigentes (CHAA, 2015a).  

3.5. Estrutura organizacional do CHAA e resultados 
O Conselho de Administração é nomeado de três em três anos e é constituído por cinco 
elementos: Presidente do Conselho de Administração, Diretora Clínica, Enfermeira Diretora e 
outros dois Vogais Executivos (CHAA, 2013b). 
Os elementos que compõem o Conselho Administrativo devem garantir os cumprimentos dos 
objetivos estipulados e o exercício dos poderes de gestão que não sejam do âmbito dos outros 
órgãos. A responsabilidade do Diretor Clínico e da Enfermeira Diretora estão relacionadas com 
a atividade clínica respetivamente pelos médicos e enfermeiros do CHAA. Dos Órgãos Sociais 
fazem também parte: o Fiscal único que é o órgão responsável pelo controlo da gestão 
financeira e patrimonial do CHAA e o Conselho Consultivo que tem como funções a avaliação 
dos planos de atividade anual e plurianual, bem como dar pareceres para promover o 
melhoramento do funcionamento do serviço, tendo em conta os recursos que o hospital 
apresenta (CHAA, 2013b). 
No ANEXO I encontra-se o organigrama do CHAA e a sua estrutura orgânica mais detalhada 
no ANEXO II, através dos quais é possível observar a forma como estes intervenientes se 
relacionam entre si.  
Na elaboração deste trabalho, conhecer a gestão intermédia e estrutura do CHAA permitiu obter 
conhecimento acerca do funcionamento dos serviços, nomeadamente da Unidade de Cirurgia 
de Ambulatório. Assim, em seguida encontra-se um breve resumo sobre este tema cuja principal 
atenção recaiu na UCA.  
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A gestão do CHAA é composta por níveis intermédios de gestão que se ampliam ao nível dos 
serviços. Estas estruturas agrupam serviços e unidades orgânicas, que de forma articulada 
contribuem para que os objetivos estipulados possam ser alcançados (CHAA, 2013a). 
Para o sucesso da missão e atingimento dos objetivos, o CHAA desenvolve a sua atividade em 
duas áreas complementares que se articulam de forma integrada: 

1. Área de produção clínica 
a. Centros de Produção; 
b. Centros de Gestão. 

2. Área de apoio e suporte (CHAA, 2013a) 
Como se pode verificar no organograma presente no ANEXO I, a Unidade de Cirurgia de 
Ambulatório encontra-se inserida nos Centros de Gestão. Os Centros de Gestão são estruturas 
que agregam serviços de suporte a atividade clínica, com afinidades técnicas, de propósito, de 
especialidade, de género ou etárias, dotadas de responsabilidade sobre a contratualização de 
custos e proveitos, tendo em conta o orçamento e a sustentabilidade global do Centro Hospitalar 
(CHAA, 2013a). 
Do decorrer da reunião anual de 2015 para demonstração de resultados do ano anterior a todos 
os stakeholders do CHAA por parte do CA, foram expostos os resultados dos modelos de gestão 
que têm sido desenvolvidos neste hospital. Assim, foram realçados os seguintes pontos: 

 Contratação de 46 médicos em 3 anos; 
 JCI revalidou certificação em 2012; 
 Desenvolvidos diversos protocolos de colaboração com a Câmara Municipal de 

Guimarães e a Universidade do Minho (UM); 
 Unidade móvel de apoio domiciliários permitiu poupar € 300.000 e 1500 dias de 

internamento; 
 € 2.500.000 / ano poupados em relação a 2014 com a prestação de serviços; 
 € 140.000 / ano poupados em gastos com eletricidade, água e consumíveis; 
 Término do ano de 2014 sem dívidas a fornecedores; 
 Implementação de projetos de melhoria operacional em conjunto com empresa de 

consultoria Kaizen Institute (KI) e a UM; 
 Aposta na formação dos recursos humanos; 
 Circulam por dia no CHAA mais de 7.000 pessoas; 
 Construir uma Unidade de Hepatologia e criar uma Unidade de Cuidados Intermédios; 
 Privilegiar os cuidados prestados em ambulatório. 
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O CHAA, sendo uma Entidade Pública Empresarial, é regido pelas normas de contratação 
pública, realizando por isso os procedimentos previstos na lei para a aquisição de bens e 
serviços. São exemplos a realização de concursos públicos e ajuste direto. A Tabela 4 apresenta 
a lista de fornecedores com um peso superior a 5% do total de fornecimentos e serviços 
externos. 

Tabela 4 - Gastos de serviços do CHAA superiores a 5% (CHAA, 2013b) 

 
Relativamente à faturação da programação contratada, cuja explicação se encontra no próximo 
subcapítulo, a Tabela 5 contém os montantes faturados pelo CHAA em 2013 às várias 
instituições que lhe solicitam serviços de cuidados de saúde. 

Tabela 5 - Faturas Emitidas em 2013 (CHAA, 2013b) 

 

3.6. Contratos - programa 
A empresarialização dos hospitais permitiu a autonomia da sua gestão através do término da 
intervenção do Estado, com a respetiva separação das funções do SNS de prestador e de 
financiador público. Ao nível do financiamento, foram calculados os custos dos cuidados que 
foram realmente concebidos bem como, a implementação de contratos-programa para controlar 
a produção concreta de cada hospital, de acordo com os critérios de qualidade definidos pelos 
mesmos. Assim, o SNS é financiado pelo Orçamento do Estado pelas atividades realizadas, 
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sendo regulado por uma tabela de preços que classifica os atos, técnicas e serviços de saúde 
(Nunes & Rego, 2010 cit. por Nunes, 2013). 
Para auxílio do cálculo dos custos hospitalares os doentes internados em hospitais foram 
agrupados por categorias denominadas por Grupos de Diagnóstico Homogéneos (GDH), cujo 
cálculo dos custos é definido abrangendo toda a duração do tratamento e não apenas o preço de 
cada tratamento individual (Abreu, 2011 cit. por Nunes, 2013). 
Quanto ao cálculo dos tratamentos efetuados foram determinados critérios para criar o índice 
de case-mix (ICM), como se pode observar na fórmula abaixo. 

=  ∑( .    ×     
∑ .    

Importa salientar que os contratos-programa pretendem atingir dois grandes objetivos: 
 Programar as atividades hospitalares com o respetivo cálculo da despesa;  
 Catalogar corretamente a oferta de tratamentos disponíveis aos utentes (Harfouche, 

2012, cit por Nunes, 2013). 

3.7. Sistemas de informação e comunicação 
No CHAA são utilizadas múltiplas plataformas de comunicação e de inserção e tratamento de 
dados. Abaixo estão descritas algumas dessas plataformas, quer físicas, quer informáticas e uma 
pequena explicação da sua utilização e valências. 
3.7.1. SONHO - Sistema IntegradO de INformação HOspitalar 
Devido à desorganização a nível administrativo na gestão da saúde em finais de década de 80, 
que trouxe problemas ao nível de faturação às entidades pagadoras, foi solicitado ao Instituto 
de Gestão Informática e Financeira de Saúde a criação de um software que colmatasse estas 
falhas (Saúde, 2013b). Este programa começou a ser utilizado pelos hospitais públicos 
portugueses em 1995. 
Os dados introduzidos no SONHO são principalmente de natureza administrativa como retrata 
a Figura 25: identificação do doente, motivo da ida ao hospital, horário da cirurgia marcada, 
diagnósticos médicos e exames realizados. O tratamento estatístico destes dados é relevante 
para o controlo de produtividade do sector médico e para a tomada de decisões na área 
organizacional. 
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Figura 25 - Interface do SONHO 

3.7.2. SClínico 
O SClínico é um sistema informático desenvolvido pelos Serviços Partilhados do Ministério da 
Saúde, que foi desenhado através de conjugação de dois antigos sistemas: o Sistema de Apoio 
ao Médico (SAM) e o Sistema de Apoio á Prática de Enfermagem (SAPE). O seu 
desenvolvimento teve como objetivo a informatização clínica do SNS, através da 
uniformização dos registos clínicos e de toda a informação correspondente. 
Esta normalização permite o acesso à informação do utente, a partilha de dados com os 
profissionais de saúde de diversas áreas, a homogeneização das práticas e a recolha de 
informação a nível nacional. A sua utilização pretende que os profissionais de saúde sejam mais 
eficientes, através do seu desempenho a nível multidisciplinar, assim como na prestação de 
melhores cuidados de saúde aos utentes. A Figura 26 é exemplo do agendamento de consultas 
de um determinado médico, com respetivo acesso à informação dos doentes. 
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Figura 26 - Visualização da agenda no SClínico  

3.7.3. AIDA – Agência de Interoperação Difusão e Arquivo 
Este software permite a difusão e arquivo de meios complementares de diagnóstico e 
terapêutica (MCDTs) ao nível da unidades prestadores de serviços de saúde e a sua 
consolidação a nível regional e/ou nacional. Este resultou das parcerias de investigação entre a 
UM e algumas unidades hospitalares a nível nacional das quais fazem parte o CHAA, o Centro 
Hospitalar do Porto, Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa e Unidade Local de Saúde do Norte 
Alentejano. Este software assenta numa plataforma web (Figura 27) e apesar de ainda estar em 
desenvolvimento, é atualmente utilizado pela equipa de enfermagem e de anestesia da UCA. 

 
Figura 27 - Consulta de enfermagem no AIDA 
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3.7.4. GHAF – Gestão Hospitalar de Armazém e Farmácia 
O software GHAF é uma solução que pretende responder às necessidades de gestão das 
instituições públicas/privadas de saúde. Este pode ser aplicado no concurso, aquisição, 
consumo (bens de consumo, medicamentos, serviços e bens de investimentos), gestão de 
armazéns e centros de custo, aprovisionamento e até prescrições médicas.  
Esta plataforma para além de controlar e gerir bens, pode ser utilizado para a manutenção 
técnica dos mesmos. 
3.7.5. Processo clínico em papel 
Para além do CHAA utilizar os sistemas de informação descritos acima, bem como outros, 
continua ainda a existir a circulação de processos clínicos em papel dentro do hospital (Figura 
28). 

 
Figura 28 - Processos clínicos entregues pelo arquivo clínico 

Este contém a identificação do paciente, resultado de exames, consultas, intervenções e 
terapêutica efetuada, relatórios de especialidade e duplicado das etiquetas das próteses 
colocadas para controlo de material. Caso um processo fique com demasiada informação 
(folhas) é aberto um novo processo com a indicação que é a continuação do anterior. O arquivo 
clínico é responsável por recolher, armazenar e distribuir os processo clínicos aos serviços que 
o requisitem.. 
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4. DESCRIÇÃO E ANÁLISE CRÍTICA DA SITUAÇÃO ATUAL DA UCA 
Neste capítulo será retratada a situação atual encontrada na Unidade de Cirurgia de Ambulatório 
do CHAA, observada pelo autor durante o período da realização da dissertação, com respetiva 
análise crítica e deteção de oportunidades de melhoria. Entre outros, são apresentados os 
circuitos de informação, pessoas e materiais ao longo dos vários processos existentes. 

4.1. Unidade de Cirurgia de Ambulatório 
A UCA do CHAA, identificada a vermelho na Figura 29, foi fundada em 2009 e partilha o 4º 
piso do edifício da Consulta Externa III (CEIII) com o serviço de gastrenterologia. O horário 
de serviço da UCA é, na parte da manhã das 8h às 14h, começando outro turno na parte da tarde 
desde as 14h e com término às 20h, perfazendo 12 horas de funcionamento contínuo de 2ª a 6ª 
feira e quinzenalmente aos sábados apenas da parte da manhã. Durante este período funcionam 
em simultâneo as consultas pré-operatória, de enfermagem e anestesia, realizadas por 
profissionais da UCA, em gabinetes da CEIII fora das instalações da UCA. 
Em dias de muita afluência ou em que sejam realizadas intervenções cujo recobro se preveja 
ser mais demorado (3ª, 4ª e 6ª feira), os pacientes operados de manhã são transferidos para o 
recobro tardio sito no edifício principal e que tem capacidade de cinco camas e cadeirões. Isto 
acontece para que a UCA recupere recursos de espaço e acondicionamento de modo a ter 
novamente condições para receber os restantes pacientes. Os pacientes intervencionados da 
parte da tarde, cuja alta se preveja ser após as 20h, são também transferidos para esse local 
assim que possível. 

 
Figura 29 - Localização da UCA no edifício da CEIII (adaptado de CHAA, 2015b) 
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As instalações da UCA compreendem as áreas descritas abaixo e identificadas na Figura 30: 
1. Secretariado para atendimento, serviço administrativo e entrega de documentação; 
2. Balneário misto de pacientes para troca de indumentárias e banho; 
3. Sala de admissão na qual a enfermeira destacada faz a preparação do paciente e 

questionário pré-operatório; 
4. Sala polivalente na qual se realiza o recobro pós-intervenção bem como a preparação 

dos pacientes e administração de técnicas anestésicas, contendo um balcão de 
enfermagem, cinco camas e sete cadeirões; 

5. Duas salas operatórias que servem todas as especialidades cirúrgicas e pequenas 
cirurgias. As especialidades de oftalmologia e urologia operam apenas na sala um, 
dermatologia, otorrinolaringologia, cirurgia pediátrica e cateter atuam exclusivamente 
na sala dois, enquanto as restantes especialidades – ginecologia, ortopedia, pequena 
cirurgia e cirurgia pediátrica - operam em ambas as salas; 

6. Balneário masculino e feminino para troca de indumentária de modo a alternar a 
circulação entre a zona esterilizada e não esterilizada; 

7. Armazém avançado de consumíveis; 
8. Armazém de produtos farmacêuticos; 
9. Sala de relatórios que serve todos os profissionais que dela necessitem; 
10. Copa para realização das refeições dos profissionais da UCA e também das crianças 

operadas no caso da especialidade cirúrgica ser pediatria; 
11. Sala da direção partilhada pela enfermeira chefe e a diretora da UCA; 
12. Sala de Arrumos; 
13. Zona e corredor de sujos para preparação e expedição de lixos decorrentes da atividade 

cirúrgica e equipamentos contaminados; 
14. Sala de espera com capacidade de 30 lugares; 
15. WC para pacientes em espera e acompanhantes. 
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Figura 30 - Planta das Instalações da UCA 

4.1.1. Equipa da UCA 
A UCA comporta vários grupos profissionais: dois assistentes técnicos (AT), cinco assistentes 
operacionais (AO), 20 enfermeiros, bem como cirurgiões, internos e anestesistas. Importa 
salientar que apenas os AT e a enfermeira chefe da UCA trabalham em regime de exclusividade 
nesta unidade, sendo que os restantes trabalhadores são geridos pelos respetivos diretores / 
chefes de cada grupo profissional ou especialidade. As chefias deste serviço são a diretora da 
UCA que acumula funções de anestesiologista em todo o CHAA, a enfermeira chefe e um 
administrador do Centro de Gestão de Meios Físicos (CGMF) que faz a ponte entre os diversos 
serviços e especialidades cirúrgicas. 
4.1.1.1. Equipa médica 
Os cirurgiões que atuam na UCA provêm de diferentes especialidades médicas (ANEXO III). 
A formação das equipas cirúrgicas (número de médicos, anestesistas e enfermeiros) é definida 
pelo grupo de médicos incumbido pelo diretor da respetiva especialidade, por essa patologia ou 
intervenção. Os cirurgiões efetuam as seguintes funções: 

 Realizar a consulta de especialidade pré-operatória e prescrever meios complementares 
de diagnóstico e terapêutica (MCDT); 

 Realizar a intervenção cirúrgica; 
 Solicitar análise patológica de espécimenes extraídos do paciente; 
 Prescrever medicação e tratamento pós-cirúrgico; 
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 Avaliar estado do paciente após recobro e atribuir alta médica. 
Os médicos da especialidade de anestesiologia, presentes em todas as intervenções cirúrgicas, 
desempenham as seguintes tarefas: 

 Realizar a consulta de anestesia pré-operatória (ANEXO IV) e prescrever MCDT; 
 Anestesiar o paciente antes da incisão do cirurgião e terminar a anestesia após a 

intervenção cirúrgica. 
4.1.1.2. Equipa de enfermagem 
A equipa de enfermagem da UCA desempenha o seu serviço de forma rotativa, passando por 
todo o tipo de funções que incluem: 

 Realizar a consulta de enfermagem pré-operatória (ANEXO V); 
 Admitir e preparar os pacientes para a cirurgia; 
 Assistir na cirurgia como enfermeira anestesista; 
 Assistir na cirurgia como enfermeira circulante; 
 Gerir e realizar a avaliação clínica aos pacientes no recobro e atribuir alta de 

enfermagem. 
Em simultâneo com as tarefas acima descritas, realizam ainda as seguintes operações: 

 Elaborar carta de recomendações terapêuticas e realizar ensinos clínicos de recuperação 
ao acompanhante do paciente; 

 Verificar pré-requisitos médicos e existência de consentimento informado do paciente; 
 Requisitar, separar e preparar os materiais para as cirurgias do dia seguinte; 
 Realizar a chamada de recomendações pré operatórias com 24 horas de antecedência e 

o questionário de avaliação do estado do paciente após 24 horas da cirurgia; 
 Requisitar à cantina e distribuir a alimentação aos pacientes que estão no recobro; 
 Gerir o stock de medicamentos, consumíveis clínicos, máquinas e equipamentos. 

4.1.1.3. Assistentes técnicos 
Os dois ATs da UCA, também designados por técnicos administrativos, respondem diretamente 
ao CGMF e dividem a realização de tarefas e gestão dos seus horários para que todos os serviços 
fiquem assegurados. Entre as tarefas administrativas que executam encontram-se as seguintes: 

 Requisitar, preparar e organizar o processo clínico de cada paciente; 
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 Gerir o economato, requisitar e abastecer consumíveis de escritório à UCA; 
 Realizar o atendimento, identificação dos pacientes e entrega de documentação clínica; 
 Compilar e inserir os registos horários e equipa cirúrgica em base de dados; 
 Verificar pré-requisitos das consultas pré-operatórias e realizar pedido de marcação de 

consultas em falta; 
 Marcação de consulta pós-operatória; 
 Informar cancelamentos aos gestores hospitalares; 
 Marcação de consulta de anestesia CA (porque gera consulta de enfermagem, quando 

esta não é pedida pelo médico na consulta de cirurgia; 
 Marcação de consulta de enfermagem CA quando o médico pede consulta pré-anestesia, 

apenas aplicável na cirurgia convencional; 
 Marcação de consulta de enfermagem CA em Catéter e Pequena Cirurgia, visto que esta 

não precisa de consulta de anestesia; 
 Remarcação de consultas de anestesia CA e enfermagem CA quando o paciente não 

comparece. 
4.1.1.4. Assistentes operacionais 
As AO, vulgarmente conhecidos por auxiliares de ação médica, realizam todas as funções de 
apoio ao bom funcionamento do serviço. Estas funções incluem as seguintes: 

 Prestar cuidados de higiene e conforto aos pacientes e apoio no vestiário; 
 Acompanhar o transporte do paciente da UCA para o recobro tardio; 
 Controlar e preparar os materiais (kit de ferros) cirúrgicos para esterilização; 
 Auxiliar na recolha de espécimenes para análise e respetivo transporte para a unidade 

de Anatomia Patológica; 
 Controlar, requisitar, abastecer e distribuir equipamentos de proteção individual (EPI) 

consumíveis, roupas de cama, fardas e materiais necessários para a limpeza da UCA; 
 Recolher e entregar roupas sujas, arrumar e distribuir roupas lavadas; 
 Limpar e desinfetar todos os equipamentos existentes na UCA; 
 Limpar e higienizar todos os setores da UCA e respetivos acessos; 
 Lavar e desinfetar urinóis, arrastadeiras e socas utilizadas na UCA; 
 Efetuar recolha de resíduos sólidos e líquidos; 
 Entregar requisições e recolher medicamentos entre a UCA e a Farmácia. 
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4.1.2. Cirurgias realizadas e tempos operatórios por especialidade 
No ano de 2015, os tempos de alocação de espaço da UCA a cada especialidade cirúrgica foram 
definidos pelo mapa da Figura 31. Cada dia é dividido em dois períodos (manhã e tarde) e visto 
que a UCA dispõe de duas salas operatórias, tem-se um total de quatro tempos operatórios. 

 
Figura 31 - Tempos operatórios por especialidade 

Realizou-se uma análise ABC (Tabela 6) às intervenções cirúrgicas de ambulatório efetuadas 
de Janeiro a Março de 2015, bem como a comparação de valores com o período homólogo do 
ano anterior. Verifica-se pela análise desta tabela que 30% das especialidades (identificadas 
com a letra “A”) são responsáveis por mais de 70% do total de cirurgias, sendo a especialidade 
de oftalmologia a que apresenta o maior crescimento e também o maior volume de intervenções 
realizadas. 

SALA  1 SALA 2 SALA 1 SALA 2
CANCEL

ADO CIR. VASC. CIR. VASC.

SALA  1 SALA 2 SALA  1 SALA 2 SALA  1 SALA 2 SALA  1 SALA 2 CIR. VASC.

MANHA OFT ORTOP OFT GIN OFT CGL(A) ORTOPEDIA ORL cateter CIR. VASC. CIR. VASC. CIR. PED

TARDE derm Peq. Cir OFT CGL(A) URO CGL(A) Peq. Cir CIR. VASC.

MANHA OFT ORTOP GIN GIN OFT CGL(A) ORTOPEDIA ORL cateter CIR. VASC. CIR. VASC.
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MANHA OFT ORTOP GIN GIN OFT CGL(A) ORTOPEDIA ORL cateter CIR. VASC. CIR. VASC.

TARDE derm Peq. Cir OFT CGL(A) URO CGL(A) Peq. Cir CGL(A) CIR. VASC.
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Tabela 6 - ABC de Cirurgias realizadas por especialidade 

 
A Tabela 7 apresenta a produção total (número de intervenções realizadas) nos anos 2013 e 
2014 e o número de pacientes intervencionados por tempo turno em cada especialidade. 

Tabela 7 –Produção e pacientes intervencionados por turno em cada serviço 

 
Existem patologias e cirurgias que geram o mesmo GDH, sendo que umas são realizadas em 
convencional e outras em ambulatório, sem haver um critério standard. O critério de agendar 
o paciente para CA ou CC fica a cabo do médico especialista, sendo que existe ainda alguma 
relutância por parte de certos médicos na realização de CA para determinadas patologias. A 
Tabela 8 demonstra a taxa de cirurgias realizadas em ambulatório, no total de cirurgias 
programadas cujo GDH é de procedimento ambulatorizável, na qual pode observar-se que as 
especialidades de Oftalmologia e de Cirurgia Pediátrica apresentam taxas de 100% de 
ambulatorização. 

80% A
15% B

5% C
Especialidades UCA - UG UCA - UG Valor % Valor % % TOTAL % 

ACUMULADA ABC
Oftalmologia 260 455 195 75.00% 195 75.00% 30.78% 30.78% A

Cirurgia Geral 437 407 -30 -6.86% -30 -6.86% 27.54% 58.32% A
Ginecologia 252 249 -3 -1.19% -3 -1.19% 16.85% 75.17% A
Ortopedia 72 118 46 63.89% 46 63.89% 7.98% 83.15% B

Dermatologia 75 75 0 0.00% 0 0.00% 5.07% 88.23% B
Urologia 50 53 3 6.00% 53 106.00% 3.59% 91.81% B

Cirurgia Pediátrica 53 50 -3 -5.66% -3 -5.66% 3.38% 95.20% C
Otorrinolaringologia 69 37 -32 -46.38% -32 -46.38% 2.50% 97.70% C

Cirurgia Vascular 28 34 6 21.43% 6 21.43% 2.30% 100.00% C
TOTAL 1 246 1 478 232 18.62% 232 18.62% 100.00%

Janeiro a Março 2014 → Janeiro a Março 
2015 UG

Janeiro a Março 2014 → 
Janeiro a Março 2015 UG : 

UG
Janeiro a Março 

2015
Janeiro a Março 

2014
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Tabela 8 - Taxa de cirurgias de ambulatório no total de cirurgias programadas 

 
Através da análise da lista de inscritos para cirurgia, a Figura 32 mostra que a idade dos 
pacientes a aguardar por CA, verifica-se que cerca de 50% dos 2604 pacientes a aguardar 
cirurgia, tem idades compreendidas entre os 40 e os 65 sendo que a chamada terceira idade tem 
um peso de 25% no total de inscritos. Em média um paciente tem que esperar 73 dias para 
realizar os exames prescritos na consulta médica e o tempo total médio da LIC por paciente é 
de cerca de 3,5 meses. 
 

 
Figura 32 - Idades dos pacientes da LIC 

4.1.3. Circuito de pacientes, profissionais, materiais e informação 
Tal como noutras organizações, na UCA existem diversos tipos de fluxos e circuitos: pacientes, 
profissionais, materiais e informação. Na Figura 33 encontram-se representados os circuitos de 
pacientes, profissionais e materiais existentes na UCA, representados com diferentes cores para 
permitir a sua distinção, bem como a diferenciação de zonas esterilizadas e não esterilizadas. 

VARIAÇÃO %
77,53 % 77,29 % -0,31 %
79,31 % 79,62 % 0,39 %
60,82 % 64,04 % 5,28 %
92,84 % 92,33 % -0,55 %

100,00 % 100,00 % 0,00 %
82,02 % 75,44 % -8,02 %

0,00 % 71,61 %
100,00 % 100,00 % 0,00 %

35,06 % 36,70 % 4,66 %
67,26 % 59,92 % -10,92 %                  Ginecologia/Obstetrícia

                  Ortopedia
                  Cirurgia Pediátrica
                  Urologia
                  Otorrinolaringologia
                  Oftalmologia
                  Cirurgia Vascular
                  Cirurgia Geral
            Área Cirúrgica
      CHAA
  UNIDADES ORGANIZACIONAIS 1 a 12/ 2013 1 a 12/ 2014
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Devido à circulação e realização de atividades das várias entidades envolvidas no 
funcionamento da UCA nas mesmas áreas, foram descritos todos os fluxos existentes e que 
foram analisados individualmente. 

 
Figura 33 - Circuitos de pessoas e materiais na UCA 

A Figura 34 mostra o mapeamento do processo para o fluxo de um utente no ambulatório para 
o serviço de oftalmologia no dia da cirurgia, sendo que o ANEXO VI permite visualizar todo o 
circuito de informação e tarefas realizadas por interveniente, desde a primeira consulta do 
utente com o médico de família, até ao dia da cirurgia. 

 
Figura 34 - Fluxo do utente de ambulatório no serviço de Oftalmologia 
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4.1.3.1. Circuito de pacientes  
O circuito de pacientes (Figura 35) tem início no secretariado (1), local onde o utente se 
apresenta à hora solicitada pela enfermeira que efetuou o contacto telefónico na véspera do dia 
da cirurgia. Para além dessa informação transmitida, a enfermeira realiza ainda questões de 
rotina e relembra as recomendações dadas aquando da consulta pré-operatória. 
Seguidamente coloca a pulseira de identificação no pulso direito, atribuída neste local, e 
aguarda na sala de espera (14) que seja chamado. Após ser chamado, entra para o vestiário (2) 
onde é recebido por uma assistente operacional que lhe entrega a indumentária adequada (dois 
polainitos, uma bata e uma touca) e atribui um cacifo para guardar as suas roupas e valores, 
entregando a chave ao seu acompanhante. 
Quando já se encontra devidamente preparado, entra para a sala de amissão (3) de modo a 
responder ao questionário pré operatório do processo de enfermagem. Este questionário é 
preenchido em papel pela enfermeira de serviço na admissão que simultaneamente realiza a 
avaliação dos sinais vitais e quando necessário algum procedimento pré operatório de 
enfermagem (ex. colocação de cateter intravenoso, administração de gotas de dilatação ocular). 
Após isso aguarda na sala polivalente (4) que lhe sejam efetuados os procedimentos anestésicos 
loco-regionais (bloqueios), ou no caso de ter que ser sujeito a anestesia geral aguarda que seja 
transportado pela enfermeira para a sala operatória (5). 
Na sala operatória é submetido à intervenção para o qual foi referenciado, sendo que deixa este 
local para efetuar o recobro numa cama, à exceção de dermatologia e oftalmologia que efetuam 
o recobro diretamente em cadeirão, retornando à sala polivalente (4). 
Findos os vários períodos de recobro previstos para a CA, a enfermeira alocada ao recobro 
efetua todos os registos pós operatórios e após receber alta médica, assim que haja indicação 
por parte do secretariado (1) que o acompanhante do paciente já se encontra presente na UCA, 
o paciente é encaminhado para o vestiário (2), onde dispõe da ajuda do seu acompanhante, e 
caso necessário pela assistente operacional para vestir as suas roupas. À saída, o assistente 
técnico do secretariado que informatizou os registos do processo físico em sistema, entrega ao 
acompanhante a carta para o médico de família, um folheto explicativo dos cuidados pós 
operatórios a ter, bem como o comprovativo da operação e respetiva baixa médica caso exista. 
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Figura 35 - Circuito do paciente no dia da intervenção 

A Figura 36 apresenta um fluxograma com a modelação de atividades realizadas pelo paciente, 
ou que este é submetido. 

 
Figura 36 - Modelação das atividades do paciente no dia da intervenção 
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4.1.3.2. Circuito de enfermagem 
O circuito da enfermagem é um pouco diferente do paciente, como se pode ver na Figura 33. A 
Figura 37 mostra a modelação das atividades realizadas pelos profissionais da equipa de 
enfermagem. 

 
Figura 37 - Mapeamento das atividades da equipa de enfermagem 

4.1.3.3. Circuito de consumíveis 
No normal funcionamento da UCA, existem vários circuitos de consumíveis para os vários 
elementos da equipa. De seguida será especificado qual o elemento da equipa que é responsável 
por gerir, acondicionar os diferentes materiais. 

 AO: roupas de cama, equipamentos de proteção individual (polainitos, fardas, socas, 
luvas, máscaras) e produtos de limpeza e desinfeção 

 AT: economato (canetas, toneres e tinteiros, papel, agrafos e clipes, etiquetas, elásticos), 
formulários, pulseiras de identificação) 

 Enfermeiras: consumíveis clínicos, ferramentas, medicamentos (pedido efetuado ás 2º 
feiras e 6ª feiras), próteses. 

Estes consumíveis são por norma pedidos no GHAF, sendo depois entregues pelos AT do 
aprovisionamento, mas também há requisições manuais realizadas em excel para material não 
normalizado. 
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Na Figura 38 é possível visualizar os circuitos do abastecimento de consumíveis clínicos, 
economato, material de hotelaria e fármacos, divididos pelos elementos encarregues de realizar 
o respetivo transporte. 

 
Figura 38 - Rotas de abastecimento da UCA 

No arranque de cada um dos dois turnos realizados por dia, as AO realizam uma esterilização 
geral às duas salas e aos equipamentos nela contidos. Para além desta esterilização, realizam 
ainda a mudança de caso cirúrgico (turnover) no final de cada cirurgia.  
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4.1.3.4. Circuito das atividades dos AT 
Na Figura 39 pode ver-se o mapeamento das atividades dos AT no dia da cirurgia. 

 
Figura 39 - Mapeamento das atividades dos AT 

4.2. Oportunidades de melhoria 
Esta secção apresenta a análise crítica realizada à UCA, identificando os problemas encontrados 
que se revelam como oportunidades de melhoria. Durante a fase de observação do dia-a-dia na 
UCA e depois em conjunto com a equipa de trabalho, foram levantadas as oportunidades de 
melhoria existentes no sistema recorrendo a observações no gemba, fotografias, filmagens, 
diálogo com os profissionais, recolha de dados e análise documental bem como análise aos 
sistemas de informação e comunicação. 
Devido à diversidade e número de oportunidades de melhoria encontradas, estas foram 
divididas nos seguintes grupos: instalações, KPI, materiais, planeamento, recursos humanos e 
sistemas de informação e comunicação. 
4.2.1. Key Performance Indicators (KPI) 
Esta secção relata as oportunidades de melhoria encontradas relativamente aos indicadores de 
performance da UCA. Existem diversos KPI na UCA, mas a inexistência de alguns indicadores 
considerados importantes para uma correta avaliação de desempenho desta unidade, aliados ao 
desconhecimento destes por parte das equipas, torna-os alvo de análise. O facto destes KPI e 



 

57 

objetivos a alcançar não estarem claramente definidos pelo serviço, torna-os dúbios e 
suscetíveis de erros de interpretação e análise, como é exemplo o número de horas de serviço a 
considerar como úteis (8:00-20:00 ou 8:30-19:30). A incorreta ou falta de definição de 
indicadores irá afetar a avaliação qualitativa e quantitativa relativamente ao ambiente, estrutura 
processos e resultados do serviço.  
São ainda discutidos alguns KPI que pelos valores apresentados revelam problemas a resolver. 
4.2.1.1. Desconhecimento, irrelevância e KPI em falta 
Os KPI escolhidos pelas chefias para figurarem no quadro de indicadores da UCA, não são os 
mais relevantes, visto que as equipas de profissionais que lá atuam têm muito pouca ou 
nenhuma influência na evolução ou regressão dos mesmos. Existem ainda outros indicadores 
úteis para a avaliação e acompanhamento de desempenho global, sendo que estes não estão 
visíveis, e apenas estão disponíveis para consulta sob solicitação prévia. São exemplos a taxa 
de absentismo, LIC, cancelamentos no dia da cirurgia, complicações cirúrgicas ou pós 
cirúrgicas, entre outros. A Figura 40 apresenta o quadro afixado na sala de relatórios da UCA 
com os KPI escolhidos pelos administradores para avaliar o desempenho desta unidade:  

 Comparação do número de CA realizadas em Guimarães + Fafe no 1º semestre de 
2014 com as realizadas apenas em Guimarães no 1º semestre de 2015; 

 Comparação do número total de cirurgias de realizadas (ambulatório + 
convencional) em Guimarães + Fafe no 1º semestre de 2014 com as realizadas 
apenas em Guimarães no 1º semestre de 2015; 

 Comparação da taxa de cancelamento de CA em Guimarães no 1º semestre de 2015 
com o período homólogo, incluindo o piso cinco que não está contemplado nas 
instalações da UCA; 

 Comparação do número de CA realizadas em Guimarães no 1º semestre de 2015, 
com o período homólogo; 

 Comparação do número de CA realizadas em Guimarães por especialidade cirúrgica 
no 1º semestre de 2015 com o período homólogo; 

 Comparação da percentagem do número de CA realizadas no total de cirurgias 
programadas em Guimarães no 1º semestre de 2015, com o período homólogo; 

 Comparação do número de CA realizadas no total de cirurgias programadas, por 
especialidade cirúrgica no 1º semestre de 2015, com o período homólogo; 

 Classificação do Sistema Nacional de Avaliação em Saúde (SINAS); 
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Figura 40 – Quadro de indicadores presente na UCA 

Por este facto, o desconhecimento dos indicadores não torna possível que os profissionais que 
estão no terreno todos os dias observem se o seu esforço se reflete nos resultados alcançados, 
bem como quais as metas a atingir. Sem envolver diretamente os trabalhadores torna-se mais 
difícil melhorar o desempenho de qualquer processo e a exposição de indicadores apenas 
relevantes para os gestores hospitalares e diretores de serviço / especialidade não fomenta o 
interesse da consulta dos mesmos.  
4.2.1.2. Tempos de arranque do bloco operatório incongruentes 
O tempo de arranque das equipas da UCA resulta de vários fatores que estão estritamente 
ligados à organização hospitalar, particularmente a pontualidade da equipa cirúrgica, a 
preparação/organização das salas cirúrgicas e o material necessário, bem como a hora 
programada para cada cirurgia. O início da primeira cirurgia irá condicionar a produtividade da 
UCA, pois caso ocorra algum atraso irá influenciar a programação das cirurgias seguintes, 
sendo por isso um indicador de produtividade bastante pertinente (ANEXO VII). 
Dado que o edifício da CEIII abre às 8 horas e os profissionais têm que equipar-se antes de se 
submeter o paciente aos procedimentos pré-cirúrgicos (atividades do BPML da Figura 36 na 
secção 4.1.3.1 até ser chamado para o bloco), não é lógico definir como tempo de arranque do 
bloco as 8 horas da manhã. Esta incongruência de critério foi observada pelo autor e confirmada 
após discussão com a equipa de trabalho.  
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Visto que este indicador não era analisado mas todos os dados para o seu cálculo estavam 
disponíveis, apresenta-se na Figura 41 um resumo dos tempos de arranque da primeira cirurgia 
do turno da manhã por sala. Foi acordado com a equipa de trabalho assumir que a primeira 
cirurgia deveria iniciar-se às 08:30, por isso foi calculado o tempo médio de atraso por sala de 
Janeiro a Maio de 2015. Pode também verificar-se na Figura 41 que a média de atraso na sala 
um é de 46 minutos e de 35 minutos na sala dois, sendo a hora média de arranque das salas às 
09:16 e às 09:05, respetivamente. 

 
Figura 41 - Hora média de arranque do BO 

Existe uma normativa imposta pelo Conselho de Administração que dita que todas as cirurgias 
que se iniciem após as 9 horas devem ser comunicadas e justificadas, mas tal não acontece.  
Apesar de não ter sido realizado um levantamento exaustivo das causas deste arranque tardio, 
detetou-se e foi confirmado pela equipa da UCA o atraso recorrente dos cirurgiões bem como 
a falta de consentimento informado assinado pelos pacientes, entre outros. Após a entrevista 
com os cirurgiões, foi relatado que o horário para qual foram destacados na UCA não tinha 
início às 8 horas, motivo pelo qual a primeira cirurgia não se inicia mais atempadamente. 
Relativamente, à falta de consentimento informado assinado, a equipa da UCA não pode admitir 
o paciente e começar a prepará-lo tendo que esperar que o médico faça uma consulta 
“relâmpago” que explique todos os riscos da cirurgia para obter o seu consentimento. Isto faz 
aumentar os níveis de ansiedade do doente que irá ser intervencionado poucas horas ou mesmo 
minutos depois. 
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4.2.1.3. Taxa elevada de cancelamento de cirurgias 
O cancelamento de cirurgias, por vezes no próprio dia, prejudica fortemente a performance da 
UCA. Assim, decidiu-se analisar o número de cancelamentos e as causas para tal. Através da 
análise ABC ao número de cancelamentos por especialidade cirúrgica nos anos de 2013 e 2014, 
presente na Tabela 9, pode constatar-se que estes têm vindo a aumentar, à exceção das 
especialidades de Otorrinolaringologia e Urologia. Já as especialidades de Cirurgia Geral, 
Oftalmologia e Ortopedia, para além de terem aumentado consideravelmente a percentagem de 
cancelamentos, representam em conjunto cerca de 75% do total. Devido a esta evolução pela 
negativa, estas especialidades apresentam-se como relevantes de serem estudadas e os motivos 
dos seus cancelamentos pertinentes de serem analisados. 

Tabela 9 – Análise ABC dos cancelamentos de CA por especialidade cirúrgica 

 
Estes cancelamentos acontecem por diversos motivos entre os quais a decisão do paciente em 
faltar à cirurgia, falta de compreensão da informação transmitida, alteração do estado clínico 
médico ou anestésico e a falta de consentimento informado, entre outros (ANEXO VIII). Após 
análise dos valores e entrevistas às chefias, conclui-se que os principais motivos dos 
cancelamentos são a alteração do estado do doente, alteração da indicação para cirurgia, ou 
alteração de CA para CC. Verifica-se que estas últimas acontecem porque o médico alocado 
para a realização da operação, nem sempre é o médico que acompanhou e conhece o paciente. 
Desta forma acontecem os cerca de 3% de cancelamentos no próprio dia, como aconteceu com 
o caso pessoal do autor, obrigando à logística inversa de todos os materiais e transtornos para 
o paciente. A Tabela 10 mostra o aprofundamento das causas de cancelamentos realizado na 
especialidade de Ortopedia. 

70% A
20% B
10% C

Especialidades Agendame
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Agendame
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Cancelame
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Agendame
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Agendame
Taxa de 

Cancelame
ntos

% TOTAL 
CANCELA
MENTOS

% 
ACUMULA

DA
ABC # 

CIRURGIAS
Cirurgia Geral 2 710 434 16.0% 2 653 543 20.5% 36.7% 36.7% A 2 110
Oftalmologia 949 113 11.9% 1 717 284 16.5% 19.2% 55.9% A 1 433
Ortopedia 1 104 120 10.9% 1 241 273 22.0% 18.4% 74.3% B 968
Ginecologia / Med. Rep. 1 063 57 5.4% 966 134 13.9% 9.1% 83.4% B 832
Cirurgia Vascular 490 86 17.6% 485 88 18.1% 5.9% 89.3% B 397
Cirurgia Pediátrica 228 57 25.0% 255 65 25.5% 4.4% 93.7% C 190
Otorrinolaringologia 383 86 22.5% 291 49 16.8% 3.3% 97.0% C 242
Urologia 201 39 19.4% 214 32 15.0% 2.2% 99.2% C 182
Dermatologia 274 11 4.0% 282 12 4.3% 0.8% 100.0% C 270

TOTAL 7 402 1 003 13.6% 8 104 1 480 18.3%

Ano 2013 Ano 2014
UCA - GLOBAL
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Tabela 10 - Análise do cancelamento de CA na especialidade de Ortopedia 

 
4.2.1.4. Tempo de turnover 
Os tempos de turnover apresentados na Tabela 11 foram determinados em 2009, aquando da 
abertura da UCA, sendo que não existe registo dos critérios seguidos para a aferição destas 
métricas. Ainda hoje, são estes os tempos padrão utilizados no cálculo de vários KPI, apesar de 
não se saber o número de AO que participam nesta tarefa, nem quando começam, o que 
desacredita estes valores assumidos como referência. 
Torna-se por isso importante reavaliar este indicador, tendo em vista o cálculo correto dos KPI 
e sua melhoria. 
Devido à escassez de pessoal, o número de AO disponíveis para realizar o turnover não é 
constante. Foi inclusive verificado numa das visitas ao terreno, que estava apenas disponível 
uma AO para realizar a mudança de caso nas duas salas operatórias. Enquanto isso, tinha 
também que realizar as tarefas de lavagem das socas, contagem e lavagem de sangue dos ferros 
dos kits utilizados para enviar à esterilização e o acondicionamento do lixo recolhido. Pela 
inexistência do indicador de ocupação das salas (semáforo) na zona dos sujos, principal local 
de trabalho das AO, estas são obrigadas a ter que espreitar constantemente o decorrer das 
intervenções, pelas janelas das portas, de modo a poderem organizar o seu tempo. Caso as 
intervenções que estejam a ser realizadas nas duas salas terminem próxima uma da outra, a(s) 
AO têm literalmente que trabalhar em contrarrelógio. 



62 

Tabela 11 - Tempos de mudança de caso 

 
4.2.1.5. Taxas de ocupação baixas 
Um dos indicadores que causa mais polémica no seio da UCA é a taxa de ocupação das salas 
operatórias, que é visto como o principal indicador de performance e pode ser visualizado na 
Tabela 12. Este atingiu em 2014 um valor médio de ocupação de 65.3%, calculado através da 
fórmula apresentada abaixo. 

çã  % =   çã   +   
     

Tabela 12 - Taxa de ocupação dos blocos operatórios da UCA 

 
Este indicador induz em erro quem o analisa, visto que contabiliza como tempo útil o tempo de 
mudança de caso segundo uma lista pré-estabelecida em 2009. Para além disto, não é o tempo 

Especialidade Tempo 
2009 
(min)

Cirurgia Geral 12
Cirurgia Pediátrica 10
Cirurgia Vascular 12
Dermatologia 8
Ginecologia 12
Oftalmologia 8
Ortopedia 8
Otorrinolaringologia 10
Urologia 10

Tempo 
utilizado

Tempo 
turn-over

Tempo 
disponível

Taxa de 
Ocupação

Tempo 
utilizado

Tempo 
turn-over

Tempo 
disponível

Taxa de 
Ocupação

# 
CIRURGIAS

Oftalmologia 293.02 111.33 576.00 70.2% 466.18 190.93 894.00 73.5% n.d. 1 433
Ortopedia 594.60 131.20 1 062.00 68.3% 665.65 128.80 1 110.00 71.6% 80% 968
Cirurgia Geral 1 725.22 426.17 3 156.00 68.2% 1 322.05 413.10 2 622.00 66.2% 80% 2 110
Dermatologia 137.67 34.93 252.00 68.5% 148.88 36.00 282.00 65.6% 80% 270
Cirurgia Vascular 159.08 22.40 246.00 73.8% 149.55 21.80 264.00 64.9% 80% 397
Otorrinolaringologia 310.55 49.33 522.00 68.9% 265.53 40.33 522.00 58.6% 80% 242
Ginecologia (inclui 
Med. Rep.) 151.48 39.80 276.00 69.3% 177.02 49.80 390.00 58.2% 80% 832
Urologia 129.53 27.00 252.00 62.1% 138.77 30.33 294.00 57.5% 80% 182
Cirurgia Pediátrica 102.83 28.83 240.00 54.9% 102.03 31.50 324.00 41.2% 80% 190

TOTAL 3 603.98 871.00 6 582.00 68.0% 3 435.67 942.60 6 702.00 65.3% 80%
Fonte: SONHO >=80%N.º Horas por Tempo operatório 2013 / 2014 - 6 Horas < 80%

Especialidades

UCA GLOBAL
Ano 2013 Ano 2014 Meta 

2015



 

63 

real nem o tempo médio de utilização da sala (ANEXO IX) assim como não contempla a 
realização da mudança de caso por uma, ou mais assistentes operacionais. O tempo de utilização 
da sala será inferior para um cirurgião com mais experiência o que irá baixar o indicador, 
favorecendo erradamente os resultados de um médico que demore mais tempo a realizar a 
intervenção. 
O tempo de funcionamento da UCA, atualmente 12 horas divididas em dois períodos, não é 
exequível de ser contabilizado como útil dado que não é possível começar a operar em 
simultâneo com a abertura do edifício da consulta externa III às 8 horas, nem operar até às 20h 
que é o horário de saída do pessoal e respetivo encerramento do edifício. 
Um dos principais gargalos presentes no sistema, fator que ajuda a justificar o baixo valor da 
taxa de ocupação e que causa o cancelamento de cirurgias, é a sobrelotação de camas de 
recobro. Este assunto em particular será abordado mais à frente. 
4.2.2. Materiais e equipamentos 
Normalmente, os stocks são divididos em quatro tipos: matéria-prima, peças de substituição, 
produtos em fabricação e produtos acabados. No entanto, na UCA o stock de materiais está 
apenas dividido em matérias-primas e peças de substituição. Quanto às matérias-primas podem 
também ser divididas em quatro dimensões: fármacos, material de consumo clínico, material 
hoteleiro e material administrativo. Para além destes materiais são ainda utilizados diversos 
equipamentos tais como ferramentas (ferros), máquinas e estruturas (cadeirões, camas, macas, 
carros de transporte). Devido à insuficiência ou depreciação excessiva destes equipamentos, os 
profissionais que deles necessitam para completar as suas tarefas demoram mais tempo que o 
necessário. Abaixo estão descritas algumas das situações que mais chamaram a atenção do 
autor, umas pela fácil, económica e rápida solução, outras pelo ganho potencial ao resolver esta 
lacuna. 
4.2.2.1. Lavagem manual de socas 
Ente as várias funções das AO encontra-se a limpeza e desinfeção de materiais e instalações. 
Um destes materiais são as socas utilizadas por todo o staff da UCA, bem como das visitas. 
Aquando de uma dessas visitas ao bloco operatório, o autor foi interpelado por uma AO, de 
modo a fazer o favor de colocar uns polainitos de proteção ao calçado, em detrimento das socas. 
Aceitando mas questionando as razões, foi explicado que existe falta de socas e que as mesmas 
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são lavadas à mão (Figura 42), despendendo bastante tempo a este grupo de profissionais que 
se encontra sobrecarregado. 

 
Figura 42 - Processo de lavagem das socas 

Por este motivo, foi dada especial atenção à análise deste processo, tendo sido realizado um 
acompanhamento e descrição exaustivo desta atividade (ANEXO X). 
Através desta análise, verifica-se que para a lavagem diária de uma média de 36 socas, a AO 
tem que realizar a operação de lavagem nove vezes, visto que o balde utilizado apenas tem 
capacidade para quatro pares de socas de cada vez. A duração total desta atividade é de 2h53m, 
sendo o tempo de contacto de 1h08m (tempo interno), e o restante tempo de 1h45m (tempo 
externo) a duração da atuação do soluto sobre as socas. Na Tabela 13 encontra-se o resumo dos 
tipos de atividades realizadas na tarefa, contabilizando o seu número e respetiva duração. Após 
consulta da ficha técnica do desinfetante surfanios (ANEXO XI) verifica-se este necessita de 
15 minutos para atuar, sendo que o tempo padrão das socas em repouso é de apenas 10 minutos. 
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Tabela 13 - Resumo das atividades da lavagem de socas 

 
4.2.2.2. Falta de material e equipamento 
Através da observação do dia-a-dia na UCA, foi detetado e/ou mencionado pelos trabalhadores 
a falta de diversos materiais e equipamentos, ora porque não existem, ora porque estão 
“emprestados” a outros serviços. A sua inexistência dificulta as tarefas a realizar pelos 
profissionais, bem como o conforto e até a segurança dos pacientes. No ANEXO XII é possível 
consultar quais os equipamentos especiais disponíveis na UCA. 
A falta dos itens mencionados de seguida, deve-se tanto à inexistência de orçamento (Figura 
43) para a aquisição de bens para UCA, como para a ineficácia do processo interno do CHAA 
de requisição de materiais (formulário 777).  

 
Figura 43 - Técnica dos 5 porquês aplicada num problema 
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4.2.2.2.1. Apenas um motor de cama disponível 
Nas cirurgias em que o paciente tem que efetuar o recobro deitado, este é transferido da 
marquesa do bloco para a cama assim que a cirurgia termina. De modo a não sofrer choque 
térmico, devido às condições especiais de pressão e temperatura existentes no bloco, a cama 
tem de ser previamente aquecida. Isto é efetuado através de um motor de aquecimento que é 
colocado debaixo dos lençóis. Numa das visitas realizadas, verificou-se que a UCA apenas 
dispunha de uma unidade deste tipo de equipamento. Isto causa transtornos em dias em que 
sejam operados simultaneamente pacientes que necessitem de efetuar o recobro em cama. 

4.2.2.2.2. Desgaste de material cirúrgico 
Devido à alta rotatividade de utilização dos ferros, alguns destes apresentam sinais de desgaste. 
Por este motivo, a sua manutenção deve ser realizada mais frequentemente ou ser realizada 
revisão para avaliar a sua integridade. Caso a inoperabilidade do ferro só seja detetada durante 
a cirurgia, pode colocar em causa a boa realização desta, assim como a segurança do doente 
causando transtorno a todos os intervenientes.  

4.2.2.2.3. Marquesa de BO muito desgastada 
Devido à realização de diferentes intervenções cirúrgicas são necessários vários tipos de 
marquesas. Um dos problemas levantados foi o estado de conservação da marquesa do bloco 1 
apresentando-se bastante desgastada por falta de manutenção ou substituição.  

4.2.2.2.4. Esfregonas de limpeza partidas 
O simples fato das esfregonas deste serviço não se encontrarem nas devidas condições de 
utilização trouxe como obstáculos a boa realização das tarefas de limpeza e mudança de caso 
cirúrgico. Para além de prejudicar a saúde física das AO, fomenta também o grau de 
desmotivação deste grupo profissional pois estiveram mais de três meses à espera que estas 
fossem substituídas. Notou-se um brilho especial no olhar das AO e satisfação particular e alívio 
da enfermeira chefe no momento de chegada de um simples balde e umas esfregonas novas 
(Figura 44). 
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Figura 44 - Balde e esfregonas de limpeza da UCA 

4.2.2.2.5. Falta de camas de recobro 
A falta de camas no recobro apresenta-se como um dos principais gargalos da UCA. Este 
problema condiciona todo o fluxo, visto que não é viável admitir pacientes para serem 
intervencionados se não tiverem garantia de um local para efetuarem o recobro. Por isso, de 
modo aliviar esta restrição, foram colocadas duas macas extra na UCA, visto serem mais 
estreitas e encaixarem nos pequenos espaços disponíveis. Importa referir que o recobro deve 
ser efetuado em cama e não em maca, e para além do conforto dos pacientes, a sua privacidade 
é também reduzida, ou nula devido a estarem muito próximos. 

4.2.2.2.6. Falta de estufa de aquecimento de soros 
Determinadas intervenções cirúrgicas requerem a administração de soros aquecidos até valores 
próximos da temperatura corporal. Visto que não existe nas instalações um equipamento 
próprio para executar este procedimento, a equipa de enfermagem utiliza o micro-ondas que se 
encontra na copa e que deveria apenas ser usado pelo staff para aquecer as suas refeições. Este 
procedimento incorreto pode acarretar riscos não só para doente, pois podem aquecer os soros 
acima da temperatura estipulada e em condições não controladas, mas também para o staff que 
utiliza este equipamento para aquecer comida. 
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4.2.2.2.7. Falta indicador de estado da sala de operações  
Existem dois indicadores de estado como os que podem ser vistos na Figura 45 por cada sala 
cirúrgica, ou seja, quatro no total. Dois deles estão localizados à porta de cada sala, na zona do 
corredor, sendo que os outros dois estão dentro de cada uma das salas. 
Pelo facto destes “semáforos” não serem visíveis tanto à enfermeira do recobro, como à AO na 
zona de sujos, verifica-se que estes não são utilizados pelas equipas cirúrgicas, Os profissionais 
que têm interesse em visualizar este indicador para acompanhar o estado de ocupação da sala 
não podem fazê-lo a partir do seu local de trabalho, levando a que tenham que o fazer 
espreitando pela porta ou pela janela da mesma. 

 
Figura 45 - Indicador de estado de sala 

4.2.2.3. Material em excesso 
Nem todas as oportunidades de melhoria são devido a material em falta. Por isso, apresenta-se 
de seguida alguns problemas devido a material em excesso.  

4.2.2.3.1. Armários e carros nos corredores 
A existência de vários stocks fragmentados no serviço, tanto nas salas de armazenamento como 
em carros e armários no corredor (Figura 46), faz com que o caminho já por si estreito dificulte 
ainda mais a passagem de camas e a circulação de pessoas. 
Num dos carros encontram-se os materiais cirúrgicos que sobram das cirurgias realizadas. O 
seu conteúdo contém um stock “fantasma” uma vez que estes materiais já foram dados como 
consumidos, aquando do picking realizado pelas enfermeiras. Foi decidido armazenar estes 
materiais num local separado dos outros, de modo a não misturá-los com os materiais em 
armazém avançado, e porque o processo de devolução no GHAF iria despender ainda mais 
tempo às enfermeiras. O outro carro contém os kits de materiais para as cirurgias do dia, que aí 
são armazenados de modo a permanecem na zona esterilizada da UCA, já que o armazém 
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avançado não o é, e porque ficam mais acessíveis às enfermeiras instrumentistas que irão 
necessitar deles nas salas operatórias. 
Quanto aos armários, um deles acondiciona materiais de consumo clinico genérico, necessário 
para todas as intervenções cirúrgicas, tal como: linhas de vários diâmetros e luvas e agulhas de 
vários tamanhos, de acordo com as preferências do cirurgião. Já o outro contém medicação não 
sujeita a um controlo tão apertado, tal como soros, analgésicos e anti-inflamatórios, sendo que 
se encontra aqui devido a falta de espaço junto dos outros materiais ou medicamentos. 

 
Figura 46 - Material acondicionado no corredor 

4.2.2.3.2. Falta retirar puxadores às portas e colocar molas 
Os puxadores presentes nas portas das salas operatórias aumentam o risco de infeção nesta 
unidade. Pelo facto destas não terem molas que retardem o seu fecho, é necessário que os 
profissionais segurem na porta de modo a esta não bater e causar estrondo, intensificado por 
serem em inox. Isto leva a que entrada/saída dos profissionais seja dificultada, demorando mais 
tempo a realizá-la. 

4.2.2.3.3. Dispensador de água tapado 
Os doentes antes de realizarem as suas intervenções cirúrgicas devem manter-se em jejum. A 
fim de evitar que estes pudessem ingerir água antes da cirurgia e condicionar mesma ou a sua 
recuperação, a equipa decidiu manter o dispensador de água presente na sala de espera 
inoperacional, cobrindo-o com um tecido (Figura 47). Desta forma os acompanhantes não 
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podem beber água na sala de espera, tendo que deslocar-se ao bar mais próximo que fica no 1º 
andar. 
Este é mais um dos exemplos do ineficaz aproveitamento dos recursos existentes nesta unidade. 

 
Figura 47 - Dispensador de água tapado na sala de espera 

4.2.2.4. Retrabalho de preparação de material feito por pessoal especializado 
A gestão e abastecimento de materiais para o bloco operatório são realizados pelas enfermeiras 
através do armazém avançado (AA). Todas as manhãs, uma ou duas enfermeiras realizam a 
preparação dos kits cirúrgicos para o dia seguinte, através do picking dos materiais existentes 
divididos por centro de custos (especialidade médica). Realizam também o acerto de stock 
quando detetam alguma inconsistência no número de unidades físicas com o número de 
existências indicado pelo GHAF. Em conjunto com estas tarefas, são também responsáveis por 
receber e conferir o material, bem como arrumá-lo nos locais certos e desfazer-se do lixo (caixas 
de cartão, embalagens, sacos). 
Quando o pedido de materiais é lançado no GHAF, o aprovisionamento tem que abastecer estes 
mesmos materiais nas quantidades pedidas. Visto que os consumíveis são abastecidos às 
embalagens e as quantidades de material por embalagem não estão contabilizadas em sistema , 
o AT do aprovisionamento ajusta manualmente estas mesmas quantidades encomendadas. Um 
exemplo é o número de luvas pedidas numa quantidade diferente de múltiplos de 100, que é o 
conteúdo de uma caixa deste material. Neste caso o AT ajusta a quantidade de modo a abastecer 
uma caixa. 
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Na eventualidade das requisições não serem satisfeitas na sua totalidade, a enfermeira que 
recebe e confere os materiais, tem que fazer uma nova requisição, visto que o GHAF assume 
que a encomenda está completa e o coloca o stock com zero unidades. 
Assim, estas funções, realizadas por pessoal altamente especializado em saúde, aliadas ao facto 
de não terem tido a formação mais adequada em logística egestão de stocks e neste software 
específico, mostram-se como um enorme desperdício e oportunidade de melhoria. 
Tendo em vista aferir o tempo despendido pela equipa de enfermagem nestas tarefas, com o 
objetivo de melhorar este processo, o autor colocou a folha de controlo apresentada na Figura 
48 no armazém avançado da UCA. 

 
Figura 48 - Folha de controlo de tempo de picking 

Apesar da recolha destes tempos não ter sido tão extensiva quanto o desejável, foi possível 
aperceber-se que o tempo médio gasto por enfermeira na contagem, verificação e preparação 
dos materiais ronda os 30 minutos por profissional. Assumindo 9,9€ como o custo horário de 
uma enfermeira, o custo anual desta tarefa é: 

9,9€  × 0,5ℎ  × 255 ≅  €⁄  ⁄  
0,5ℎ  × 255 ≅ ⁄  ⁄  

Em conjunto com estas tarefas, as enfermeiras têm ainda que realizar as encomendas no GHAF, 
gastando em média 30 minutos por semana, e também contagem, verificação e armazenamento 
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do material de farmácia, somando mais 1 hora e 10 minutos semanais em tarefas logísticas. Os 
gastos anuais são os seguintes: 

9,9€  × 30 min + 70  × 52 ≅  €⁄  ⁄  
30 min + 70  × 52 ≅  ⁄  ⁄  

Através da soma de todos estes tempos, é possível obter um valor aproximado para os gastos 
com todas as tarefas logísticas realizadas pela equipa de enfermagem (Figura 49). 

 
Figura 49 - Receção e controlo de encomenda de farmácia 
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4.2.3. Planeamento e gestão do agendamento cirúrgico 
Ao contrário do bloco central, segundo o organigrama do CHAA, a UCA é vista como uma 
unidade de apoio clínico e não como uma unidade de produção, apesar de ser responsável por 
20% da produção total da instituição. 
A programação incorreta de cirurgias na UCA, foi outro dos problemas identificados no 
desenrolar desta dissertação. 
4.2.3.1. Falta de normalização do agendamento 
O planeamento do número de operações a realizar é definido pelos diretores de serviço, nem 
sempre tendo em conta princípios base de gestão e critérios bem definidos, tais como a duração 
média da intervenção cirúrgica e a alocação e balanceamento de recursos humanos. 
A marcação das datas das operações no SONHO é realizada pelo secretariado da especialidade, 
apenas informando a UCA que a cirurgia do doente em questão se realizará naquele dia, sem 
ter no entanto uma hora definida. 
É no próprio dia da cirurgia que o(s) cirurgião(ões) decide(m) e informa(m) a ordem pela qual 
irão realizar-se as cirurgias, de acordo com a sua preferência. Isto gera picos de afluência 
enormes, seguidos de períodos bastante calmos, o que causa sobrecarga (muri) de todos os 
recursos a montante do bloco operatório, bem como descontentamento dos pacientes que estão 
em jejum e têm que esperar várias horas até serem chamados. Este desnivelamento (mura) 
torna-se mais visível no início de cada turno (Figura 50), visto que os doentes são informados 
para se deslocarem à UCA, por norma às 8h ou 14h, porque a sequência das operações não está 
definida. 
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Figura 50 - Sala de espera às 8h05 

4.2.3.2. Falta de normalização de CA ou CC 
A decisão do agendamento de um paciente para CA ou cirurgia convencional CC, depende do 
GDH gerado no diagnóstico, e também do nível de risco apresentado por cada paciente. No 
entanto, foi mencionado pelos profissionais que para as mesmas patologias, grupo de risco e 
intervenção a realizar, os pacientes são marcados ora para CA, ora para CC. Existe portanto 
ambiguidade no agendamento do tipo de cirurgia, o que denuncia que este não está 
normalizado. 
Verifica-se pelo indicador taxa de CA (Tabela 8 do parágrafo 4.1.2) realizadas por cirurgias 
ambulatorizáveis, que este indicador se apresenta como uma oportunidade melhoria visto que 
há especialidades longe dos 100% desejáveis. 
Importa ainda salientar que um dos principais motivos de cancelamento de cirurgias é o do 
médico que realiza a consulta de especialidade não ser o mesmo que vai realizar a operação, 
podendo discordar do diagnóstico efetuado e considerar que o paciente não apresenta critérios 
para CA. 
4.2.3.3. Falta de normalização dos MCDT a requisitar 
Verificou-se que também não existe normalização do número e tipo de MCDT a requerer por 
patologia/cirurgia, levando a que se requisitem exames em excesso ou em defeito, gerando 
custos extras para a instituição, e por conseguinte ao SNS. Para as mesmas condicionantes e 
tipo de intervenção, são por vezes requeridos uns ou outros MCDT, dependendo do médico que 
realiza a consulta de especialidade. 
4.2.3.4. Falta de consentimento informado 
Foi relatado e verificado que no dia da cirurgia, muitos doentes se deslocavam à UCA sem ter 
assinado o consentimento informado. Numa das visitas ao terreno, foi inclusive observado que 
quatro dos cinco dos pacientes agendados para esse turno, ou seja 80%, na especialidade de 
cirurgia geral, não tinham o consentimento informado assinado. 
Quando isto acontece, o doente tem uma breve consulta com o cirurgião no gabinete da 
enfermeira chefe ou na sala de relatórios. Este problema pode ser analisado em diferentes 
perspetivas:  
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 O cirurgião/médico especialista não completa todos os passos definidos para a consulta 
nem preenche o documento na totalidade, negligenciando o direito de informação do 
paciente; 

 O doente tem conhecimento da informação de forma rápida e inapropriada, pois será 
dada de forma resumida e muito breve, não tendo tempo suficiente para pensar sobre 
pós e contras que podem advir da sua cirurgia. Isto causa níveis elevados de ansiedade 
ao paciente aquando da sua admissão, podendo influenciar negativamente a ação da 
anestesia e o normal desenrolar da cirurgia; 

 Ao nível do planeamento e gestão da unidade, a falta do consentimento informado até 
ao dia da cirurgia, causará atrasos ou cancelamento das cirurgias programadas e perda 
de tempo da equipa para resolver este problema. Esta questão aumenta diretamente os 
índices de insatisfação e tempo de espera dos utentes. 

4.2.3.5. Cancelamento, reagendamento e falta de marcação de consultas 
Os cancelamentos implicam o reagendamento das cirurgias, equipas paradas, devolução de 
materiais e equipamentos, pacientes descontentes, realização de trabalho que não traz retorno 
bem como a reorganização de todo o planeamento. 
Sempre que ocorre o cancelamento de uma cirurgia, os AT da UCA fazem a respetiva 
comunicação à especialidade de origem, para que estes definam uma nova data para a realização 
da intervenção. 
Quando um doente não tem alguma consulta marcada, prevista para a CA, os AT da UCA têm 
que marcar as consultas em falta com a máxima urgência, visto que a sua cirurgia já foi 
agendada e a respetiva comunicação feita ao paciente. Com isto, causam-se transtornos aos 
profissionais que já têm a sua agenda definida, ao ter que colocá-los novamente na LIC. Em 
simultâneo com esta situação, os processos clínicos que carecem de preparação e revisão pelos 
AT, ainda têm que circular por vários departamentos antes de chegarem à sua posse, gerando 
por vezes atrasos e correrias de modo a obtê-los, alguns no próprio dia da cirurgia e já com o 
paciente na sala de espera. 
4.2.4. Recursos Humanos 
Devido à dimensão e complexidade da instituição em estudo, existem diversos grupos 
profissionais. Visto que cada um destes é especializado na sua área, com características distintas 
e diferente organização a nível de gestão, foi efetuado um levantamento dos obstáculos que 
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podem interferir na boa realização das suas funções. Abaixo serão abordadas algumas das 
dificuldades encontradas. 
4.2.4.1. Necessidade de equipas dedicadas e autonomia das chefias 
Cada elemento que labora na UCA responde ao diretor ou chefe do respetivo grupo, que gere 
todos elementos desse grupo profissional do CHAA. Devido a abrangerem todos os 
profissionais do seu grupo, o responsável por elaborar os horários atribui por vezes turnos na 
UCA a pessoal que não teve a formação e integração adequada à CA. Isto leva a conflitos 
horários, cria dificuldades às chefias da UCA na motivação e alocação interna do pessoal, 
quebras de produtividade e ocorrência de erros. 
Segundo o CNADCA (2008), as instituições que tenham um serviço de CA, devem ter quadros 
de profissionais dedicados e exclusivos. Apesar destas recomendações para as UCA a nível 
nacional, verifica-se que esta unidade em particular carece dos seguintes recursos humanos: 

 Diretor(a)/coordenador(a)/responsável exclusivo(a) da UCA; 
 Quadro de enfermagem exclusivo da UCA; 
 AO exclusivos(as) da UCA 

Dado que a UCA não dispõe de equipas de profissionais dedicadas, existe muita rotatividade 
de pessoal, que tanto está afeto à UCA como ao BC. Apesar desta rotatividade e falta de 
definição concreta de equipas especializadas em CA, alguns elementos como é o caso da equipa 
de enfermagem, detêm já conhecimentos intrínsecos ao funcionamento da UCA, pelo que estão 
alocados mais vezes a este serviço. 
Isto não é no entanto regra, visto que não é a enfermeira chefe da UCA que escolhe e faz os 
horários da equipa de enfermagem nem de AO. 
Por sua vez, a diretora da UCA também não tem a autonomia desejável, uma vez que está 
dependente da direção de anestesiologia para atribuição dos seus horários, o que por vezes causa 
incompatibilidade com as suas funções de gestão da UCA. Isto tornou-se claramente visível 
aquando da sua ausência nas reuniões deste projeto de melhoria, que apesar de estar estipulado 
em comunicado do CHAA a alocação de tempo para este efeito e do seu particular interesse em 
participar, a sua direção de serviço colocou-a a trabalhar como anestesista noutro local do 
CHAA. 
Para além destes profissionais, os cirurgiões escolhidos para a CA são por vezes médicos em 
regime de internos, o que por si só também vai contra as recomendações da CNADCA. Esta 



 

77 

indica ainda que a CA deve ser realizada por médicos especialistas, visto que o paciente não irá 
ter o mesmo recobro e acompanhamento que na cirurgia convencional. 
4.2.4.2. Falta de Recursos Humanos 
O envolvimento dos profissionais nos valores e missão determinados pela sua instituição é 
fulcral para o desenvolvimento contínuo ter sucesso. Associado à pressão crescente nos serviços 
de saúde, o CHAA tem alocado os profissionais nas suas folgas a realizar turnos extra, no 
sentido de dar resposta às necessidades do utente, bem como para combater a falta de staff. A 
realização destes turnos extra, não tem sido compensada através de remuneração nem de dias 
de folga. 
O resultado desta má gestão de recursos humanos traz como principais problemas o 
esgotamento físico e psicológico, desmotivação e falta de interesse dos profissionais, tal como 
a maior probabilidade de realizar erros clínicos, que por sua vez poderá colocar em risco a vida 
do doente. Outro índice associado a este problema é o aumento da taxa de absentismo dos 
profissionais, que apesar de o autor não ter tido acesso a este indicador, foi referido pelas chefias 
que o mesmo é alto e tem aumentado. 
4.2.4.3. Falta de definição de critérios na definição das equipas cirúrgicas 
Numa das várias entrevistas realizadas ao staff foi mencionado a existência de ambiguidade na 
alocação do número de elementos de enfermagem a assistir o cirurgião. Para o mesmo 
diagnóstico médico e intervenção a realizar, verificou-se que foram atribuídas duas enfermeiras 
a um cirurgião sénior, enquanto foi alocada apenas uma enfermeira para assistir uma cirurgiã 
em início de carreira. 
Isto vai contra as recomendações do Ministério da Saúde relativamente à segurança do paciente, 
e também desmotiva os profissionais que iniciaram recentemente a sua atividade em CA. 
4.2.4.4. Recursos transferidos para Recobro Tardio ficam indisponíveis à UCA 
Aquando da transferência dos pacientes para o recobro tardio na unidade de broncoscopia, são 
também transferidos recursos humanos. Para além de no mínimo um enfermeiro e uma AO tem 
também quer ser transferido um AT. Ao realizar o transporte dos pacientes e preparar as 
instalações, estes têm que ser acompanhados de mais elementos de modo a trazerem as macas 
novamente para a UCA, e transferirem os pacientes em falta. 
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4.2.5. Instalações 
Nesta secção serão abordados os problemas com as instalações da UCA relativamente à falta 
de locais específicos, distância e acesso, limitações de capacidade e má sequência de fluxos 
devido ao layout atual. A Tabela 14 resume os problemas existentes nas instalações. 

Tabela 14 - Resumo de problemas das instalações 

 
4.2.5.1. Distância e acesso de instalações 
Como pode observar-se pelo diagrama de esparguete da Figura 38, as rotas de abastecimento 
dos vários materiais que a UCA necessita são comuns tanto às AO da UCA, como aos AT do 
Aprovisionamento, e situam-se todas no mesmo piso do edifício principal. 
De seguida apresenta-se um fluxograma que descreve a sequência e o tipo de tarefas realizadas 
por cada elemento, em cada local (Figura 51). 

Local Problema
Sala de sujos Indicador de estado da sala de operações não utilizado (falta

outro na parte de trás)
Área de recobro com capacidade limitada e insuficiente para
acolher todos os pacientes intervencionados.
Localização da sala de recobro tardio muito longe e situada
noutro edifício.

Gabinetes de 
Consultas da UCA

Gabinetes de consultas da UCA localizados no piso 2 e sem a
devida sinalização.

Vestiário Falta de capacidade do vestiário para receber pacientes.
Sala de indução (não 

existe) Paciente anestesiado no recobro ou só na sala operatória.
Sala Operatória Portas c/ Puxadores e s/ molas da sala de operações aumentam

risco de infeção e entrada/saídas mais demoradas
Máquinas acondicionadas na Sala Operatória
Máquinas específicas guardadas muito longe

Geral Fluxos cruzados de pacientes, profissionais, materiais e sujos, pré
e pós operatórios 

Sala de recobro

Sala de Equipamentos 
(não existe)
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Figura 51 - Fluxograma dos circuitos de abastecimento 

Os tempos registados consideraram apenas as operações de transporte, não contabilizando 
portanto o tempo gasto na preparação e recolha de requisições, descarga dos materiais e 
preparação do carro da rouparia. 
Conclui-se que ao longo deste processo, as AO gastam 16 minutos enquanto os AT do 
aprovisionamento demoram apenas 12 minutos. Isto deve-se ao facto das AO estarem mais 
desgastadas, física e psicologicamente, bem como aos carros utilizados por estas serem de 
maiores dimensões e mais difíceis de transportar. Já os AT são uma equipa mais jovem, e apesar 
de alguns dos seus carros se apresentarem já bastante desgastados, estes são de transporte mais 
fácil. Os tempos anuais gastos nesta operação são dados pela seguinte fórmula: 

(16 12 ) ⁄  × 255 =  ⁄  
A Figura 52 mostra os problemas associados aos circuitos de abastecimento. 
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Figura 52 - Alguns dos problemas detetados nos circuitos de abastecimento 

A Figura 53 mostra os carros utilizados pelos vários profissionais nos vários circuitos de 
materiais. 

 
Figura 53 - Carros de abastecimento  

4.2.5.2. Falta de barreira física entre zonas esterilizadas e não esterilizadas 
A organização dos serviços hospitalares deve ter em conta os movimentos físicos e suas 
comunicações, de forma a identificar precocemente possíveis ocorrências de contaminações. 
Mais do que considerar circuitos “limpos” com os “sujos”, deve-se considerar os diferentes 
fluxos que se podem cruzar e que podem promover o desenvolvimento de infeções hospitalares. 
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Após um estudo aprofundado destes fluxos na CA, verificou-se que existe o cruzamento de 
diversos fluxos que não deveriam encontrar-se tais como o dos pacientes de pré e pós operatório 
e sujos com pacientes e profissionais. Existe também a livre circulação de profissionais entre 
as zonas limpas e as zonas de livre circulação, contaminando as primeiras. Os profissionais 
devem adotar medidas comportamentais para prevenir a contaminação cruzada entre as zonas 
sujas e limpas, na ausência de barreiras físicas. No entanto, a circulação de uma zona para a 
outra é inevitável (buscar material, preencher relatórios, falar com a direção, descansar entre as 
cirurgias) devido à atual arquitetura das instalações. 
A Figura 54 mostra a planta da UCA dividida por área: contaminada, limpa, esterilizada e de 
livre circulação. 

 
Figura 54 - Divisão da planta da UCA por áreas de contaminação 

Através do estudo do fluxo de materiais nesta unidade, verificou-se que havia o cruzamento de 
materiais limpos e contaminados nestas duas áreas, podendo assim aumentar o risco de 
desenvolvimento de infeções nos profissionais de saúde durante o exercício da sua atividade 
bem como dos pacientes que estão mais vulneráveis tanto antes, como após a cirurgia.  
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4.2.5.3. Falta de sinalização dos gabinetes de consultas da UCA  
Foi observado em diversas visitas à UCA que diversos utentes se dirigiam ao secretariado da 
mesma, com o objetivo de comunicarem a sua chegada para a consulta pré-operatória 
(anestesia, enfermagem, cirurgia). Visto que UCA sita no piso quatro é desprovida de 
consultórios para efetuar estas consultas, as mesmas são realizadas no piso térreo do edifício da 
CEIII. Pelo facto de não existir sinalética adequada com a indicação da localização dos 
gabinetes para as consultas, a grande maioria dos utentes dirige-se erradamente para a UCA, 
muitas vezes pelas escadas (Figura 55), já que o elevador fica “escondido” atrás das mesmas. 
É importante salientar que 25% dos pacientes são idosos com mais de 65 anos (Figura 32 do 
parágrafo 4.1.2) e com dificuldades de locomoção, o que torna a sua visita bastante 
desconfortável, desde a sua primeira deslocação a estas instalações. 

 
Figura 55 - Sinalização da UCA e sujidade acumulada 

4.2.5.4. Vestiário misto com capacidade de apenas um paciente 
O vestiário para o qual o doente se prepara para entrar no bloco e regressa para vestir as suas 
roupas, apenas pode ser ocupado por um elemento de cada vez. Assim, quando um doente sai 
do recobro, não é possível a entrada de outro paciente para a admissão, ou vice-versa. 
Através do levantamento dos tempos que os pacientes demoram a equipar-se para o bloco, ou 
a vestir-se após alta, que são de seis e 11 minutos respetivamente, verifica-se que este gargalo 
na admissão/alta tem forte influência na capacidade da UCA, principalmente em escoar os 
pacientes intervencionados. 
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Para além dos problemas causados por esta limitação, os pacientes têm que vestir-se/despir-se 
num poliban, local que serve também para dar banho aos pacientes que não apresentem 
condições de higiene para serem operados. 
É ainda através desta área que os lixos e material contaminado atravessam, durante o 
funcionamento da UCA. 
4.2.5.5. Falta de sala de indução 
A inexistência de uma sala de indução anestésica não permite que o bloco seja rentabilizado da 
melhor forma possível. Assim, o doente terá de realizar esta etapa dentro do bloco operatório, 
despendendo mais tempo que o estritamente necessário à equipa cirúrgica. Quando a diretora 
da UCA é a anestesista de serviço, de modo a rentabilizar as salas operatórias, os procedimentos 
anestésicos têm início na sala de recobro. Para salvaguardar a privacidade do paciente a ser 
anestesiado, e evitar que os restantes pacientes presentes na sala fiquem sensibilizados com este 
procedimento, é colocado um biombo emprestado por outro serviço.  
4.2.5.6. Falta de local para acondicionamento de máquinas 
Pela inexistência de um local para guardar as máquinas e equipamentos que não irão a ter 
utilização imediata, verifica-se que existem máquinas acondicionadas nas salas operatórias. Isto 
leva a que as salas não tenham tanta área útil, bem como a que as AO tenham mais algo para 
limpar e desinfetar no início de cada turno. Para além disto, há ainda máquinas específicas que 
estão guardadas muito longe e noutro edifício, o que leva a que as AO gastem mais tempo para 
as ir buscar. 
4.2.5.7.  Sala de recobro sobrelotada  
A insuficiente ou limitada capacidade do recobro em receber os doentes intervencionados, 
dificulta o seu fluxo dentro da unidade, bem como pode causar atrasos na sua recuperação e/ou 
cancelamentos das cirurgias posteriores. Para além disso, esta área não providencia a 
privacidade que os doentes têm direito, pois no sentido de dar resposta ao número de 
intervenções cirúrgicas, foram colocadas duas macas extras, não garantido o conforto da 
recuperação. Isto proporcionou mudanças negativas como o menor espaço entre as camas e o 
impedimento de utilizar as cortinas como barreiras físicas para separar os doentes, prejudicando 
também a circulação dos profissionais para a realização das suas tarefas. É de salientar que 
estas modificações vão contra as regras de controlo de infeção, bem como as regulamentações 
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estipuladas pelo CNADCA, quanto às condições das instalações/ arquitetura de uma unidade 
de CA. 
Percebe-se através da análise realizada à taxa ocupação das camas e dos cadeirões standard, 
cinco e sete respetivamente, que esta ultrapassa os 100% (Tabela 19 do parágrafo 5.3.1.2). 
Note-se que este valor é ainda superior ao apresentado, visto que este cálculo contabilizou os 
360 minutos de cada turno, que não podem ser todos considerados como úteis visto que as 
cirurgias em média, nunca começam antes das 9h05 (parágrafo 4.2.1.2). 
4.2.5.8. Recobro com pernoita hospitalar (Tardio) 
Nas CA que necessitam de recobro tardio, devido ao horário de abertura do edifício da consulta 
externa III (8h-20h), os pacientes que tiverem necessidade de pernoitar até receberem alta 
médica, são transferidos para a unidade de broncoscopia sita no edifício principal e ocupada 
por esta especialidade apenas a cerca de 30%, local para onde são transferidos recursos da UCA 
(AT, AO e enfermeiros) em conjunto com os doentes. 
Esta solução de recurso para a limitação de capacidade, obriga o dispêndio de tempo extra na 
transferência de cada paciente ao longo dos 220 metros que separam a UCA da unidade de 
Broncoscopia. Este trajeto implica que um enfermeiro e um AO percorram duas salas de espera 
e realizem duas viagens de elevador perfazendo um tempo total de 12 minutos incluindo a 
passagem do paciente cama/maca e vice-versa, e mais seis minutos para regressar. Foi 
verificado que nos elevadores, apenas cabem 2 macas e 3 pessoas, fazendo com que os 
acompanhantes ou um AO tenha que ir pelas escadas ou esperar que o elevador regresse, 
demorando ainda mais tempo. 
De modo a este processo funcionar, na primeira viagem são transferidos 2 pacientes. Aquando 
da chegada destes, ficam destacados um enfermeiro e uma auxiliar para que este espaço possa 
começar a funcionar, voltando um auxiliar e um enfermeiro para a UCA com as macas vazias 
de modo a continuar a transferência. 
3 × 5 × (12 + 6 ) = , .⁄  ⁄  
Assumindo o custo horário mínimo de 9.9€ para um enfermeiro e de 4.7€ para um AO, o custo 
anual desta tarefa de transporte é dado pela seguinte equação: 
4,5ℎ  . × (9,9€ + 4,7€ )⁄ × 52
=  , €⁄  
4,5ℎ  . × 2 )⁄ × 52 =  ⁄  
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Como esta operação tem início por volta das 13h, o custo dos profissionais necessários a 
garantir o bom funcionamento do recobro tardio é o seguinte: 
(20ℎ − 13ℎ) × (9.9€ + 4,7€ + 4,7€ )
× 3 × 52 =  , €⁄⁄  
 
Não contabilizando outros custos inerentes à utilização deste espaço tais como água, 
eletricidade, climatização, limpeza e deslocação dos médicos especialistas para atribuir alta, o 
custo total desta solução encontrada para a falta de espaço físico do recobro da UCA é de: 

3 416,4€ + 21 075,6€ =  €⁄  
 
4.2.6. Sistemas de Informação e Comunicação 
Esta secção apresenta alguns problemas relacionados com os diferentes sistemas de informação 
existentes no hospital, muitas vezes sem qualquer integração que os prestadores de saúde são 
obrigados a usar. No ANEXO XIII pode verificar-se o fluxo de informação por utilizador e 
tarefas realizadas por plataforma. 
4.2.6.1. Burocratização e replicação de informação 
O procedimento para pedido dos processos clínicos ao arquivo é moroso, repetitivo, complexo, 
com retrabalho em várias fases, e sujeito a múltiplos erros que podem levar ao cancelamento 
de cirurgias e anormal funcionamento da UCA. A modelação deste processo pode ser vista na 
Figura 56, na qual se constata o elevado número de passos executados pelos AT a cada processo 
clínico. Através desta análise vê-se que estes demoram 3minutos e 45 segundos por cada 
processo devido a planeamento deficiente e processo clínico em papel, tendo os seguintes 
gastos anuais: 
225  × 6000 =  ⁄⁄  
 
375 ℎ  × 4.7€ ℎ  ≅   €⁄⁄⁄  
O gasto estimado com estas atividades será maior devido ao elevado número de cancelamentos 
que obrigam a repetir os processos. 
Após pedirem os processos ao arquivo via email (ANEXO XIV) e conforme o mapa 505 
contendo os agendamentos (ANEXO XV), têm que aguardar um ou dois dias pela receção 
desordenada e incompleta da requisição, para que então possam prosseguir com a preparação 
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administrativa. Entretanto o agendamento sofre diversas alterações de datas, obrigando a repetir 
os processos anteriores. Como se não bastasse, é o secretariado da UCA que tem de realizar o 
registo cirúrgico da especialidade de medicina de reprodução de ambulatório, em 
funcionamento no piso cinco, apesar de essa não fazer parte integrante desta unidade. 

 
Figura 56 - Modelação do processo do paciente na UCA pelos AT 

Numa das entrevistas realizadas à equipa de enfermagem foi referido que esta despende muito 
tempo na realização de registos clínicos, ocasionando a diminuição de tempo para a prestação 
de cuidados diretos ao paciente. Apesar de muitas delas reconhecerem a importância da 
realização destes registos no processo clínico, o principal problema reside no registo da mesma 
informação em múltiplos sistemas. Através da Tabela 15, constata-se que este grupo 
profissional utiliza cinco plataformas diferentes. 
A replicação desta informação irá dificultar a dinâmica dos cuidados de saúde, assistência e a 
atenção dada aos doentes, bem como a consulta e pesquisa de informação aos profissionais de 
saúde.  
Para conhecer quem tem que usar o quê, foi construída a Tabela 15 com a relação 
utilizador/plataforma. Verifica-se que os AT têm de usar seis diferentes meios para a normal 
realização das suas funções. Contabilizou-se apenas a utilização de email pelos AT como 
ferramenta de trabalho, pelo facto destes o terem que utilizar na mesma medida que as outras 
plataformas. No entanto, os outros grupos profissionais também utilizam este meio de 
comunicação para trabalhar. 
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Tabela 15 - Relação Utilizador / Plataforma 

 
Também se procurou saber quem e quanto tempo era consumido na consulta/utilização destas 
ferramentas, em atividades que não acrescentam valor. A Tabela 16 mostra essa recolha, onde 
se verifica que o tempo desperdiçado ronda os 15 minutos por processo, sendo que o total anual 
de tempo gasto nestas tarefas replicadas ou desnecessárias é dado pela seguinte fórmula: 
15 ⁄  × ≈ 6 000 çõ  ≅⁄    ⁄   
Assumindo média de 50% / 50% das atividades tanto para o AT como para a equipa de 
enfermagem, o custo anual desta replicação ou existência de bugs é: 
4,7€ + 9,9€ .

2  × 1 500 ℎ  ≅   €⁄⁄  
 

Tabela 16 - Tempo desperdiçado por problemas detetados 

 
 

QUEM / ONDE ? SONHO SCLINICO GHAF AIDA FORMULARIO PROCESSO 
CLINICO Email PROGRAMAS / 

PROFISSIONAL

ASSISTENTE OPERACIONAL 0 0 1 0 1 0 0 2

ASS. TECNICO 1 1 1 0 1 1 1 6

ENFERMEIRA 0 1 1 1 1 1 0 5

CIRURGIAO 0 1 0 0 0 1 0 2

ANESTESISTA 0 1 0 1 0 1 0 3

TOTAL / PROGRAMA 1 4 3 2 3 4 1

15
Quem Atividade Plataforma Tempo (minutos) OBS
ANEST CONSULTA - BUGS SOFTWARE AIDA 2 FALHA AO GRAVAR, FALTAM MUITOS CAMPOS, FALTA DE FIABILIDADE DOS REGISTOS
AT INSERIR HORAS SONHO 1 TRANSCREVER REGISTOS HORÁRIOS DO PROCESSO PARA O SONHO
AT SEPARAR PROCESSO POR ESPECIALIDADE/SALA/DIA PROCESSO 0.5 PROCESSOS RECEBIDOS EM LOTES DESORDENADOS
AT PREPARAR PROCESSO PROCESSO 2 COLOCAR FORMULÁRIOS + ETIQUETAS
AT REORGANIZAR PROCESSO PROCESSO 1 REORGANIZAR PROCESSO CLÍNICO APÓS TODOS OS REGISTOS EFETUADOS
Enf PEDIR ALIMENTAÇÃO GHAFE 2 MUITOS CLIQUES E ALIMENTAÇÃO STANDARD
Enf CONSUMOS AIDA 3 CONSUMOS NÃO FAZEM HISTÓRICO
Enf VERIFICAR CHEGADAS + CONSENTIMENTO SCLINICO 0.5 SCLINICO EMPRESTADO - SEM CONSENTIMENTO NÃO ENTRA
Enf CONSULTA ENFERMAGEM - BUGS SOFTWARE AIDA 2 FALTAM NRS DE PROCESSO, DATAS ERRADAS, SEM DATA
Enf CONSULTA ENFERMAGEM - REPLICAR INFORMAÇÃO SCLINICO 1
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4.2.6.2. Falta de organização e simplificação do processo clínico físico  
O doente antes de realizar a cirurgia irá ser avaliado por inúmeras especialidades, 
nomeadamente: enfermagem, anestesiologia e cirurgia. Essa avaliação será registada em 
formulários específicos para cada uma delas e anexado ao processo clínico. Contudo, foi 
verificado que muitas dessas folhas se encontravam desorganizadas e soltas pelo difícil 
acondicionamento dentro da pasta do processo.  
Este problema pode originar a perda de informação clínica do doente e de tempo para os 
profissionais de saúde consultarem o historial clinico do mesmo. 
Pelos motivos acima explicados, a codificação clínica é mais demorada e menos fiável que o 
desejável, causando por isso atrasos e erros a nível de faturação do CHAA ao SNS. 
A existência das de todas estas plataformas não seria um problema tão acentuado, caso existisse 
um meio destas comunicarem entre si. 
4.2.6.3. AIDA com muitos erros e desenvolvimento parado 
Ainda pela análise da Tabela 16, verifica-se que a existência de bugs na plataforma AIDA, 
prejudica a inserção e análise de dados aos enfermeiros e anestesistas, tanto na consulta como 
no bloco operatório. Isto faz com que as consultas pré operatórias demorem mais que o 
necessário, fazendo com que por vezes os profissionais prestem tanta atenção ao computador, 
como ao paciente. Contabilizando apenas o tempo perdido devido aos bugs e à falta de 
desenvolvimento do AIDA, verifica-se pela equação abaixo, que das 1 500 horas desperdiçadas 
por ano com as plataformas informáticas, este é de cerca de 700 horas por ano. 
7  × ≈ 6 000 çõ ⁄ =  ⁄⁄  
Sendo que o AIDA afeta maioritariamente a equipa de enfermagem, calcula-se de seguida o 
seu custo anual: 

700 ℎ  × 9,9€ . ℎ  ≅   €⁄  ⁄⁄  

4.2.6.4. Atraso na entrega do Processo Clínico Físico 
O processo clínico é normalmente uni-institucional (podendo ser usado dentro de um único 
hospital ou centro de saúde) e pretende armazenar toda a informação do doente, relativamente 
a episódios de contactos com essas instituições como consultas, internamentos, urgências bem 
como exames realizados. 
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Assim, quando o doente vai realizar alguma intervenção cirúrgica nesta unidade, também o 
processo clínico o deve acompanhar para que todos os dados sejam registados após o 
procedimento cirúrgico. Na recolha e análise de problemas, o autor verificou atrasos na  entrega 
deste documento na UCA, o que prejudicou o atraso na admissão do paciente e conseguinte 
atraso no começo da cirurgia, bem tempo extra gasto pelos AT em resolver este obstáculo. 
4.2.6.5. Pedido de refeições e picking muito demorado 
Visto que a UCA é uma unidade de apoio, não tem um centro de custos próprio para poder 
debitar-se os materiais pedidos no GHAF. Ao invés disso, tem todos os centros de custo das 
várias especialidades existentes associados à unidade de ambulatório i.e. “Oftalmologia-
Ambulatório”. Desta forma, um simples pedido de umas ligaduras ou luvas, tem que ser 
particionado e debitado a cada centro de custos, demorando três ou quatro vezes mais tempo, 
diretamente proporcional ao número de especialidades a que esse material se destina. Acontece 
que o pedido de refeições, tem que ser realizado unitariamente e por centro de custos, o que faz 
com que a enfermeira alocada ao recobro demore cerca de dois minutos para cada pedido de 
chá e bolachas, refeição estandardizada para a CA. O custo anual para desta tarefa é dado pela 
equação apresentada abaixo: 

2   × 6 000 = ⁄⁄⁄  
2   × 6 000  × 9.9 € ℎ⁄ =  €⁄⁄⁄  

4.3. Resumo das oportunidades de melhoria 
Na Figura 57 encontra-se o resumo das oportunidades de melhoria detetadas no circuito do 
paciente no dia da cirurgia.  

 
Figura 57 - Resumo de oportunidades de melhoria no circuito do paciente 
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Devido ao extenso trabalho de análise do sistema e deteção de oportunidades de melhoria, a 
Figura 58 apresenta de forma resumida num diagrama de causa-efeito, as diferentes causas 
encontrados para o problema da falta de produtividade do bloco operatório da UCA. 
 

 
Figura 58 - Diagrama de Causa-Efeito (Ishikawa) 

 

Baixa 
produtividade do bloco operatório 

Atraso na entrega do processo clínico físico

Burocratização de informaçãoFalta de camas no recobro
Replicação de informação

Falta de material e equipamento
Processo cllínico em múltiplas plataformas

Equipa não conhece os KPI

Falta de barreira física entre zonas esterilizadas e não esterilizadas

Lavagem manual de socas
Acesso às instalações

Retrabalho na preparação de material 
Inexistência dasala de indução

Sala de Recobro sobrelotado

Falta de normalização de CA e CC

Falta de consentimento informadoFalta de autonomia das chefias 

Falta de recursos humanos

Falta de critérios na definição de equipas cirúrgicas

Falta de equipas dedicadas

KPI mal calculados e em falta

Tempode turnover datado de 2009

Falta de normalização no agendamento

Falta de normalização dos MCDT a requisitar

Instalações Sistemas de Informação
Materiais e Equipamentos

KPI RecursosHumanos
Agendamento Cirúrgico

Criação de equipas cirúrgicas sem critérios definifdos
Méidco que opera diferente do que deu indicação cirúrgica Cancelamento e reagendamento e falta de marcação de consultas

Tempos de arranque do BO incongruentes

Taxa elevada de cancelamento

Taxa de ocupação baixa e mal calculada

RH transferidos para recobro tardio

Falta de sinalização dos gabinetes de consulta
Vestiário misto com capacidade de apenas 1 paciente

Recobrotardio noutro edifício Armários e carros de consuníveis nos corredores

Dispensador de água tapado
Picking feito por enfermeiras
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5. APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS DE MELHORIA  
Neste capítulo apresentam-se o conjunto de propostas elaboradas tendo como principal objetivo 
o aumento da produtividade da UCA do CHAA, de acordo com as oportunidades de melhoria 
encontradas. Foi definido apresentar sugestões de alterações que não implicassem grandes 
investimentos financeiros, contudo, estas podem requerer mudanças operacionais e de 
pensamento por parte dos prestadores de cuidados de saúde. As propostas apresentadas estão 
resumidas na Tabela 17. A sequência destas ações de melhoria foi definida por ordem crescente 
de conta o esforço de implementação a nível de tempo, investimento monetário e número de 
serviços do CHAA abrangidos. 

Tabela 17 - Resumo de propostas de melhoria apresentadas 

 

Data da criação do plano: 31/01/2015 Responsável: Objetivo: Melhorar produtividade UCA
Data da revisão do plano: 29/02/2016 Responsável: Indicador: Produtividade (cirurgias / sala . Hora)

Início Fim
Formação Lean Abordar metodologia, paradigmas, 

desperdícios, ferramentas, VSM Tiago 26/03/2015 11/11/2015 UCA Fornecer bases para falarmos todos a 
mesma linguagem

5S + Gestão Visual Começar de fora para dentro, pelos 
locais e profissionais que oferecem 

menos resistência à mudança
Equipa 2016 2016 UCA Organização e melhor aproveitamento 

dos espaços + Tornar os problemas 
visíveis

Normalização de 
procedimentos e OPL

Reuniões de equipa no gemba  + 
Descrição atual e ideias de melhoria Equipa 2016 2016 UCA Tornar os processos mais ágeis e 

minimizar erros
Normalizar KPI + 
Benchmarking

Consensualizar kpi, dados a incluir 
e fórmula de cálculo, protocolar 

parceiros, visitar outros BO
Direção UCA + 

CAdmin 2016 2016 UCA KPI dúbios, performance real 
desconhecida, melhorar indicadores

Matriz Competências + 
Recompensas / 

Performance
Definição de critérios + fixação de 

quadro + atribuir recompensas/nível
Direção UCA + 

CAdmin 2016 2016 UCA Gestã o sem poderes  + Al ta  rotativi da de 
RH + Baixa moti vação RH + Necess i da des 

formação desconhecidas

SMED
Fi lmar e escruti nar process o + vis i tar 

outros  BO + adqui ri r ferramentas  
apropria da s  (mopa l impa e s eca) + 

indi cadores  sa l a
Equipa 2016 2016 UCA Tempo turnover  des conhecido e elevado, 

fa lta de normali zação, l ibertar sa las  + 
cedo

Normalização do 
Planeamento

Agendamento Central UCA + tempos 
padrão cirurgias + Especialidade 

Cobaia + Normalização MCDT
Direção e AT UCA + 
Cadmin + Dir. e AT 

Especialidade 2016 2016 CAdmin Muito retra ba lho + Mui tos  cancel amentos  
+ Ba ixa  produtivida de + Transtornos  

Pa ci ente + Al ocação recurs os  ineficiente

Normalizar MCDT Anál ise histórico MCDT + Lista 
Recomendações Especial idade + 

Protocolar exames Médico / Anestesista
Direção UCA + 

Cadmin + 
Dir.Especialidade + 
Dir.Anestesiologia

2016 2016 CAdmin Gasto elevado MCDT + MCDT excesso 
/ defeito + Cancelamento cirurgias

Junjo + Mizusumashi Análise histórico AIDA + Protocolar 
kits + OPL + Normalizar rotas e meios

Equipa + 
Aprovisionamen

to
2016 2016 Aprovisiona

mento
Picki ng enfermeiras  + escassez RH UCA + 

rota s  parti l hadas e em vazio + 
movimentação exces s iva

Normalização pedido 
refeições

Requisição efetuada conforme 
planeamento no final de cada turno

Dir.UCA + Chefia 
Cantina 2016 2016 CAdmin Refei ções  Standard + Dema si ado tempo 

gas to em requis i ções  + mui to transporte e 
movimentação

Dotação Orçamental
Alocação orçamento anual/semestral 

+ Levantamento de necessidades 
material/equipamentos

Direção UCA + 
CAdmin 2016 2016 CAdmin Falta de materiais e equipamentos básicos + 

Processo 777 lento e obsoleto + equipamentos 
comprados com € próprio

Normalizar SI - AIDA / 
Sclinico

Desenvolvimento AIDA / Aquisição 
SClinico Ambulatório

Direção UCA + 
CAdmin 2016 2017 CAdmin Replicação, redundância e complexidade de 

introdução e consulta de informação + 5 SI + Falta 
de fiabilidade + frustração RH

Layout Workshop Layout + Reestruturação 
circuitos + Medição espaço necessário + 

criação espaços obrigatórios
Direção UCA + 

CAdmin + Resp. 
Estruturas

2016 2018 CAdmin / 
UCA

Falta de espaços obrigatórios + Recobro 
sobrelotado + Inexistência sala indução e 

admissão pequena + fluxos cruzados + falta 
acessos + vestiários s/ condições

O quê Como Quem

Tiago Teixeira
Xavier Barreto

Quando PorquêOnde
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5.1. Formação 
Segundo Adrian (2011), a formação na metodologia lean dada aos profissionais de saúde 
envolvidos em projetos de melhoria operacional é um aspeto crucial para a mudança cultural 
da organização, que potencia a solução de problemas através da aplicação desta metodologia. 
Neste contexto foi dada uma explicação introdutória pelo autor às chefias da UCA e à 
administração do CHAA e foi realizado o project model canvas (ANEXO XVI). Esta teve como 
objetivo mitigar dúvidas, preconceitos e incertezas relativamente ao dispêndio de tempo destes 
profissionais para acolher esta dissertação e a conceção de propostas, de modo a obter ajuda e 
um maior envolvimento da equipa de profissionais. Esta equipa (Figura 59) constituída pela 
diretora da UCA, gestor de meios físicos, enfermeira chefe, enfermeira responsável e um 
assistente técnico, apenas não contou com a presença de médicos e assistentes operacionais. 

 
Figura 59 – Grupo de Trabalho 

Depois de serem escolhidos e comunicados os elementos da equipa, o autor iniciou uma 
formação introduzindo o Lean Healthcare (ANEXO XVII), abordando os seus princípios e 
conceitos chave, contextualizando-o através casos de sucesso da sua implementação em 
unidades de saúde, respetivos indicadores e ferramentas a serem utilizadas. 
A discussão originada fez sentir a vontade de mudança dos envolvidos na melhoria do sistema 
e potenciou o levantamento inicial de problemas da UCA, cujo plano de ações iniciais pode 
ver-se na Figura 60. 
Findo o período inicial de formação, recolha e tratamento de dados, surge o protocolo oficial 
de parceria entre o CHAA, a UM e o KI, anunciada no boletim informativo nº14 do CHAA. 
Este realça o propósito da administração em prestar especial atenção à formação dos 
profissionais na resolução de problemas, tendo em vista a melhoria operacional da UCA 
enunciando ainda a criação da equipa denominada por Grupo Kaizen. 
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Figura 60 - Plano de ação inicial 5W2H 

Após a oficialização da parceria, foi ministrada a formação em conjunto com o KI, ao longo 
dos meses de Abril a Junho. Para além da transmissão teórica de informação, mostra de 
conceitos e casos de sucesso, foram também realizados workshops e atividades de grupo para 
promover uma participação ativa e a aprendizagem contínua de todos os elementos da equipa. 
A Figura 61 ilustra alguns dos recursos pedagógicos utilizados para melhor assimilar os novos 
conhecimentos: vídeos sobre a origem dos paradigmas e alguns exemplos, quebra-cabeças 
(tangram) e jogos (lego), foram possível fazer com que a equipa começasse a sentir os 
benefícios do lean e mitigar paradigmas, identificar desperdícios e debater processos, quer em 
sala, quer no terreno. 
Finalizada esta segunda fase de formação e mapeamento do fluxo de valor (ANEXO VI e 
ANEXO XIX), foi acordado que as reuniões passariam a ter como agenda o acompanhamento 
das tarefas atribuídas no encontro anterior, definição de tarefas para a próxima reunião 
conforme o plano de ações (ANEXO XVIII) e ainda o desenho de possíveis soluções de 
problemas detetadas. 

 
Figura 61 - Atividades de grupo e paradigmas 

Plano de Ação 5W2H
Data da criação do plano: 15/02/2015 Responsável: Objetivo: Meta:
Data da revisão do plano: Responsável: Indicador:

Início Fim
Balanço de Mandato 

2012/2014 Reunião Geral Conselho 
Administração 19/02/2015 19/02/2015 CHAA Apresentar resultados  €                         -   100.00% 100.00%

Apresentar projeto Reunião com conselho de 
administração Tiago 26/03/2015 26/03/2015 CHAA Envolver o Conselho de 

administração  €                         -   100.00% 100.00%
Apresentar projeto Reunião com chefias, apresentação 

de proposta e formação introdutória Tiago 14/04/2015 14/04/2015 CHAA Envolver as chefias  €                         -   100.00% 100.00%
Apresentar projeto Formação LeanHealthcare Tiago 22/04/2015 22/04/2015 UCA Envolver a equipa natural  €                         -   100.00% 100.00%

Identificar oportunidades 
de melhoria Workshop com a equipa Tiago 23/04/2015 23/04/2015 UCA Definir objetivos  €                         -   100.00% 100%

Definir projeto Formação Inicial Kaizen Kaizen Institute 28/04/2015 28/04/2015 UCA Recolher expectativas - 
Discutir problemas  €                         -   100.00% 100%

Apresentar ferramentas Workshop com a equipa Kaizen Institute 05/05/2015 05/05/2015 UCA Perceber novas soluções 
para velhos problemas  €                         -   100.00% 100%

Avaliar dia das AO Acompanhamento das tarefas diárias Tiago 11/05/2015 11/05/2015 UCA Levantar oportunidades de 
melhoria  €                         -   100.00% 100%

MEI

Situação 
Atual

% 
Completo Quanto Por queOnde HojeO que Como Quem

Melhorar produtividade UCATiago Teixeira

Quando
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5.2. Implementação dos 5S 
Propõe-se a implementação dos 5S em toda a área da UCA, de modo a gerar um melhor 
aproveitamento e organização dos espaços, controlo de infeção, acesso, rapidez e 
acondicionamento de materiais, mas principalmente para tornar os problemas visíveis. 
De modo a facilitar a introdução desta ferramenta, sugere-se que esta seja realizada de forma 
faseada, divisão a divisão e de fora para dentro (secretariado, gabinete da direção, armazém 
avançado…). Esta sequência contempla primeiramente os espaços utilizados pelos elementos 
do grupo Kaizen, que já têm uma visão do paradigma do valor e desperdício, sendo por isso um 
facilitador à sua implementação. 

 
Figura 62 - Alguns dos locais a realizar 5S 

Para que o dispensador de água (Figura 47 do parágrafo 4.2.2.3.3) volte a tornar-se operacional 
e útil, uma das medidas pertinentes seria a fixação de sinalética (Figura 63) próximo deste 
equipamento, no sentido de alertar os pacientes para a necessidade de se manterem em jejum 
até realizar a sua intervenção cirúrgica. Assim, este equipamento poderia ser utilizado pelos 
acompanhantes que se encontram nesta sala em espera, pelos doentes que podem beber água 
após a cirurgia e também pelo staff.  



 

95 

 
Figura 63 - Sugestão de aviso 

5.3. Definição de kpi, gestão visual e de equipa 
A elaboração de kpi serve para acompanhar, avaliar e melhorar o desempenho da instituição, 
através da medição de caraterísticas mensuráveis como processos ou serviços. A sua elaboração 
deve focar-se em três grandes dimensões: eficiência (executar as coisas de forma correta, 
minimizando o custo e maximizando o beneficio), eficácia (medição do grau de atingimento 
dos objetivos estabelecidos) e efetividade (impacto do resultado). Assim, os indicadores 
apresentados de seguida terão em conta estas caraterísticas para avaliar de forma mais 
minuciosa a produtividade do bloco operatório e dos profissionais de saúde desta unidade. 
5.3.1. Cálculo e seguimento dos kpi 
Primeiramente, para o cálculo dos kpi tem que existir consenso acerca dos critérios a utilizar. 
Como tal, caso não haja deliberação do conselho de administração em abrir o edifício da CEIII 
às 7h30 de modo a começar a preparar a unidade e admitir os primeiros pacientes, nem encerrá-
lo às 20h30 até dar alta ou transferir todos os intervencionados, recomenda-se que tempo a 
considerar como útil passe de 360 minutos por turno, para 330 minutos. Deve também retirar-
se as cirurgias do piso 5 da análise de dados e de qualquer indicador da UCA, visto que apesar 
de ser CA, não pertence a esta unidade. 
Como para o cálculo de praticamente todos os kpi atuais se contabiliza o número de cirurgias e 
não o número de pacientes intervencionados, o valor de todos os indicadores utilizados é uma 
falácia, quando se fala em número de doentes. Isto acontece porque há pacientes que sofrem 
duas intervenções na mesma visita, como é o caso de oftalmologia com as intervenções 
“extração e facomulsificação de catarata” seguido de “inserção de lente intraocular”. 
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Aconselha-se a medir e atualizar os KPI com mais regularidade (mensal / quinzenal / semanal) 
para uma deteção mais atempada de problemas que prejudiquem o normal funcionamento da 
unidade.. 
5.3.1.1. Taxa de ocupação das salas operatórias 
Para o cálculo correto deste indicador, não deverá ser incluído o tempo de turnover, e como 
dito anteriormente, considerados apenas 330 minutos por turno, passando a fórmula do cálculo 
a ser a seguinte: 

çã   % =  çã   
    

A Tabela 18 apresenta os valores da taxa de ocupação para um determinado período de tempo 
através desta nova fórmula. 

Tabela 18 - Excerto da tabela para cálculo da taxa de ocupação média 

 
 
5.3.1.2. Taxa de ocupação do recobro 
Visto que o local de recobro é uma das maiores condicionantes do aumento do desempenho da 
UCA, o indicador sugerido deve ser monitorizado regularmente, sendo calculado da seguinte 
forma, por tipo de recobro a efetuar, em cama ou em cadeirão: 

çã  
  % =   ⁄

  − ℎ     1ª  
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Na Tabela 19 pode consultar-se alguns dos dados deste indicador. 
Tabela 19 - Taxa de Ocupação do Recobro por cama/cadeirão 

 
5.3.1.3. Horas extremas de utilização do bloco 
Apesar dos registos horários serem realizados em todas as cirurgias, o indicador proposto visa 
poder recolher dados suficientes sobre a hora de arranque da primeira cirurgia e hora de término 
da última, de modo a analisar padrões e motivos, tendo em vista a sua melhoria. Pelo facto da 
primeira cirurgia arrancar muito tarde, da última terminar muito cedo (Tabela 20), incorre-se 
em custos elevados de manutenção da unidade sem trazer qualquer tipo de retorno. 
Este deve estar em local bem visível e ser preenchido diariamente, assim que a primeira equipa 
entra para o bloco, e imediatamente após o final da última cirurgia do dia, estando dividido por 
salas visto que cada uma opera diferentes especialidades. Caso a primeira cirurgia inicie após 
as 8h30 ou a última termine antes das 19h00, deverá também ser selecionado o motivo, dentre 
uma lista estandardizada e bem definida, incontestavelmente. O objetivo não é culpabilizar, 
mas sim melhorar. 
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Tabela 20 - Horas extremas de utilização do bloco 

 
5.3.1.4. Taxa de cancelamento  
Apesar da taxa de cancelamentos já ser monitorizada, não é calculada corretamente. Ao 
contabilizar-se todo o tipo de motivos de cancelamento, imputa-se à UCA uma responsabilidade 
que esta não tem capacidade nem meios para resolver, nem tão pouco teve qualquer tipo de 
influência. Em simultâneo, são tidos em consideração cancelamentos que não afetam a UCA 
de maneira alguma. Devido ao largo espectro do tipo de cancelamentos e das datas em que estes 
ocorrem em relação às cirurgias, é sugerido apenas contabilizar-se os cancelamentos que distam 
menos de uma semana em relação à data agendada para a cirurgia. Assim, contabilizar-se-iam 
apenas aqueles que teriam impacto na organização interna da UCA, permitindo uma análise 
pertinente e menor dos seus motivos, facilitando a sua melhoria. 
5.3.1.5. Tempo de turnover 
Conforme referido no parágrafo 4.2.1.4, os tempos de turnover padrão foram definidos em 
2009, sendo que se desconhece os critérios para a sua aferição. Para além disso, devido à 
variabilidade de fatores inerentes à mudança de caso, estes tempos estão completamente 
desajustados e os valores atuais descontrolados. Recomenda-se então o correto apuramento 
destes tempos e o seu registo detalhado, bem como o acompanhamento desta métrica com uma 
periodicidade semestral, ou anual, de modo a que não se passem outros sete anos até ser 
questionado o seu valor. 
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5.3.1.6. Produtividade 
Dado que o indicador taxa de ocupação pode ver o seu valor aumentado caso seja um cirurgião 
menos experiente a realizar as intervenções e que demore mais tempo, ou caso haja algum 
atraso ou complicação na mesma, não é por isso um bom indicador. Por sua vez, o indicador 
produtividade apresenta a relação entre os resultados gerados da realização de um processo, e 
os recursos utilizados necessários à sua conclusão. Neste caso em particular e devido à grande 
variabilidade da constituição das equipas cirúrgicas, sugere-se que a produtividade seja 
calculada de acordo com a seguinte fórmula, sendo o seu valor expresso em cirurgias por sala 
hora, como é exemplo a Tabela 21, realizada com a fórmula apresentada. 
 

=  #  
 ó  × #  = #  .⁄   

Tabela 21 - Produtividade por especialidade 

 
5.3.1.7. Eficiência 
É através deste indicador que se torna possível medir claramente a eficiência das equipas 
cirúrgicas, em função dos tempos médios históricos para essa intervenção. Sendo que cada caso 
é um caso, o extenso histórico em posse do CHAA fornece médias fiáveis deste valor, sendo 
portanto viável a sua utilização. 

ê  % =  ∑  çã   
∑  é  ó  çã    

 

Especialidade
Realizado 

Serviço 
2014

Produtividade 
(cirurgias/sala

.hora)
Cirurgia Geral 4.83 0.81
Cirurgia Pediátrica 4.11 0.69
Cirurgia Vascular 2.42 0.40
Dermatologia 5.74 0.96
Ginecologia 3.82 0.64
Oftalmologia 9.61 1.60
Ortopedia 4.9 0.82
Otorrinolaringologista 2.74 0.46
Urologia 4.82 0.80
UCA 4.78 0.80
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5.3.1.8. Rendimento 
Ainda relativamente ao mau indicador que é a taxa de ocupação, propõe-se o cálculo do 
rendimento do bloco operatório. Visto que idealmente no bloco operatório deveria apenas 
realizar-se a intervenção cirúrgica, o valor a ter em conta será o somatório da duração média 
destas sobre o tempo de duração do turno. Como não há cirurgias a começar antes das 8h nem 
a terminar após as 20h, sabe-se à partida que este indicador está abaixo dos 100%, mas desta 
forma pode observar-se a percentagem de subdimensionamento de um tempo operatório, 
através da análise do planeamento para esse tempo cirúrgico. 

 % =  ∑  é  çã   
 ó  × # ℎ   

5.3.2. Criação de uma plataforma de benchmarking 
Propõe-se a criação de uma plataforma de benchmarking com indicadores de performance e 
seus objetivos bem definidos, incluindo os propostos acima, bem como outros considerados 
relevantes. Assim, permitiria a análise de resultados, não apenas internos, entre as diferentes 
especialidades que atuam na UCA, como também entre outras instituições que realizem CA. 
5.3.3. Criação de uma matriz de competências 
A utilização dos kpi falados anteriormente, de forma isolada, pode esconder outros problemas 
ou boas caraterísticas do serviço passíveis de análise. Propõe-se então a criação, a fixar em local 
visível, de uma matriz de competência com os elementos de enfermagem, AT e AO que laboram 
na UCA, de modo a aferir quais os mais capazes ou a necessitar de treino. Através desta e em 
conjunto com bons indicadores de performance, também expostos em local visível, é possível 
medir e premiar o bom desempenho, ou avaliar quais os elementos ou áreas específicas 
necessitadas de treino. 
Este quadro deverá incluir itens tais como a humanização, organização do espaço trabalho, 
capacidade de gestão e liderança ou funcionamento com os sistemas informáticos, e outros itens 
específicos tais como controlo instrumental, preparação de kits cirúrgicos, e conhecimento 
áreas específicas tais como recobro, sala operatória e admissão.  
Esta matriz (Tabela 22) será preenchida com os valores de um a quatro, consoante o pouco ou 
total domínio dessa caraterística. Como totais teremos a avaliação do colaborador consoante os 
valores apresentados em cada item, bem a avaliação de cada item em particular, no total de 
trabalhadores. No ANEXO XX pode ver-se a matriz ampliada para uma melhor análise. 
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Tabela 22 - Matriz de competências 

 
5.3.4. Prémios pessoais e de equipa  
Propõe-se elaborar um plano de incentivos para estimular o desempenho dos profissionais da 
UCA, com base nos ganhos alcançados. O propósito deste programa é remunerar as diferenças 
de desempenho profissionais, bem como associar os interesses pessoais com os objetivos 
estabelecidos pela instituição. 
Defende-se a realização de breves reuniões diárias com um máximo 10 minutos no início de 
cada turno, entre os vários profissionais que atuam na UCA, com a agenda e nome dos 
participantes obrigatórios e facultativos. Assim, partilham-se problemas detetados evitando-se 
quebras de performance por desinformação, promovendo simultaneamente o espírito de equipa, 
maior fluidez dos processos e balanceamento das tarefas. 

5.4. Aplicação de SMED na mudança de caso cirúrgico 
A aplicação de SMED é melhoria obrigatória para melhorar o desempenho de qualquer bloco 
operatório. Após calcular-se os novos tempos, deve definir-se um novo standard de operação 
de turnover. Após aferir este novo standard, deve colocar-se um indicador de ocupação da sala 
operatória no corredor das AO, para alertá-las do início da realização do turnover, e outro na 
sala de recobro de modo a agilizar a logística da mesma (reorganizar camas, macas e cadeirões) 
de acordo com a sequência do próximo paciente a ser operado. Nesse momento realizar 
novamente o SMED e verificar a existência ou não de mais ganhos. 
A instalação de um intercomunicador evitaria que os profissionais tivessem que deslocar-se 
constantemente sempre que precisassem falar com os colegas, ou ter que ligar, facto que ocupa 
a linha caso haja alguma chamada importante. 

15 TRABALHADORES MATRIZ DE COMPETÊNCIAS  - UCA - 01.2016
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1 2 3 4 GLOBAL

4 Vítor AT - - - - - - - - 1 3 2 4 4 4 1 4 4 2 4 3 - 2 2 2 6 36
9 Romeu AT - - - - - - - - 1 3 2 4 4 4 1 4 4 2 4 3 - 2 2 2 6 36

12 Rafaela E 4 4 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 - 3 1 - 1 3 12 1 3 3 35
21 Fátima E 4 4 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 - 3 1 - 1 3 12 1 3 3 35
22 Daniela E 4 4 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 - 3 1 - 1 3 12 1 3 3 35
23 Pedro E 4 4 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 - 3 1 - 1 3 12 1 3 3 35
32 Carla E 4 4 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 - 3 1 - 1 3 12 1 3 3 35
33 Cristiana A 1 1 1 1 3 3 1 3 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 0 5 0 31
34 Dulce AO - 1 - - 1 - 1 1 1 1 1 4 3 4 1 1 - - - 1 2 10 1 1 2 23
43 Rosa E 4 4 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 - 3 1 - 1 3 12 1 3 3 35
44 Maria AT - - - - - - - - 1 3 2 4 4 4 1 4 4 2 4 3 - 2 2 2 6 36
45 Florinda AO - 1 - - 1 - 1 1 1 1 1 4 3 4 1 1 - - - 1 2 10 1 1 2 23
54 Marineide E 4 4 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 - 3 1 - 1 3 12 1 3 3 35
55 Brunilde E 4 4 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 - 3 1 - 1 3 12 1 3 3 35
56 Conceição AO - 1 - - 1 - 1 1 1 1 1 4 3 4 1 1 - - - 1 2 10 1 1 2 23

1 1 4 1 1 11 8 12 11 14 12 11 9 1 9 15 4 1 9 1 12 1 148
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 8 0 0 0 0 3 0 0 3 17
3 0 0 0 8 1 1 0 1 1 3 1 0 3 0 0 0 8 0 0 3 8 38
4 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 6 0 3 3 0 3 0 0 48

MÉDIA 33 36 33 25 14 11 12 14 17 21 20 33 38 33 15 16 37 15 13 21 31 488
32.53MÉDIA
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5.5. Melhoria do sistema de planeamento de consultas e cirurgias 
Para melhorar o sistema de planeamento de consultas e cirurgias são propostas várias alterações 
de modo até atingir a sua total normalização, tendo em conta as entradas e saídas de informação 
a cada fase, como descrito na Figura 64. 

 
Figura 64 - Objetivo da normalização do planeamento 

Após a primeira consulta de especialidade cirúrgica, o paciente deverá ter conhecimento sobre: 
• A data da cirurgia 
• Os exames a efetuar 
• A data da consulta de pré-anestesia, enfermagem e especialidade (se necessário)  

A informação sobre as datas de cirurgia será dada pelo planeamento central da UCA, de acordo 
com a carga de cada uma das especialidades. A sequência de etapas para a definição correta 
destas datas deverá ser a seguinte: 

• Analisar carga do bloco da UCA (Figura 65) ; 
• Ao definir a data para cada cirurgia, o planeamento diário deverá considerar o 

tempo médio de cada intervenção cirúrgica pré carregado em base de dados. A 
visualização da programação ou planeamento diário destas cirurgias deverá ser 
efetuada através da implementação de um quadro eletrónico. Esta medida tem 
como objetivo principal, permitir à equipa tomar conhecimento da carga diária 
da unidade. 

• Ao introduzir uma nova cirurgia, deverá existir a possibilidade de selecionar o 
dia de acordo com a disponibilidade do bloco e do utente; 

• Este plano deverá permitir a consulta da capacidade da UCA, através dos tempos 
cirúrgicos de especialidade definidos para cada semana. 
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Figura 65 - Carga de agendamento da UCA 

Quanto à programação da cirurgia seguinte, esta deverá ser feita através da sequência dos 
seguintes passos: 
Após a programação da data da cirurgia, seria mais eficiente marcar a consulta multidisciplinar 
de Cirurgia (se necessário), Anestesia e Enfermagem. A finalidade desta medida seria realizar 
as três consultas no mesmo dia, de forma a minimizar as deslocações do utente ao hospital e 
falhas de comunicação entre as várias especialidades. 
Para tal, a data deve ser definida pelo processo mais crítico em termos de disponibilidade. 
A programação da consulta de anestesia deverá considerar o tempo médio necessário para a 
realização da mesma, bem como a disponibilidade da UCA e do utente; 
A implementação de um quadro eletrónico seria uma vantagem para toda a equipa no sentido 
de facilitar a organização, a marcação e a visualização da carga diária destas consultas. 
Na definição das datas, deve ter-se em conta o lead time médio de cada um dos exames, de 
forma a garantir que o doente chega à consulta pré-operatória com os MCDT realizados. 
No dia da consulta pré-operatória é partilhada com o utente a hora da cirurgia e a hora para 
comparecer no serviço, garantindo sempre a assinatura do consentimento informado. 
De modo a apoiar a normalização do agendamento cirúrgico, aconselha-se primeiramente a 
normalização dos MCDT a requerer por tipo de diagnóstico e intervenção. Isto deverá ser 
realizado através da celebração de protocolo entre as diferentes especialidades cirúrgicas e a 
especialidade de anestesiologia. Desta forma seriam gerados automaticamente os MCDT 
necessários e agendados os mesmos, nem mais, nem menos que os estritamente necessários. 

5.6. Redefinição de atribuição de tarefas, e rotas de abastecimento 
As propostas apresentadas de seguida visam o melhor aproveitamento dos recursos, através da 
redefinição e reatribuição de tarefas aos diferentes grupos profissionais, com alteração dos 
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respetivos procedimentos para a realização das mesmas. Relativamente às rotas de 
abastecimento propostas, estas pretendem simplificar e aproveitar os trajetos percorridos 
atualmente, evitando a constante circulação de pessoas e materiais, bem como a sua ida ou 
regresso em vazio.  
5.6.1. Criação de kits cirúrgicos (junjo) 
A gestão de stocks hospitalares exige enormes investimentos e uma gestão eficiente com a 
finalidade de controlar os gastos relacionados. Um modelo que melhoraria largamente a 
eficiência da gestão e distribuição de stocks é a articulação da base de dados do agendamento 
de cirurgias com a base de dados dos consumos cirúrgicos por tipo de intervenção. 
Visto que já existe bastante histórico pormenorizado de consumos que tem vindo a ser recolhido 
desde a implementação do sistema AIDA (ANEXO XXI), a criação de kits cirúrgicos aliados a 
kanbans de abastecimento permite a previsão e abastecimento adequado dos materiais que irão 
ser necessários para a cirurgia. 
Desta forma evita-se também a replicação de informação (AIDA, GHAF e formulários de 
requisição) e ter que conferir posteriormente o material na receção à UCA antes de começar a 
cirurgia, bem como se obtém ganhos logísticos para o CHAA.  
Através de uma dissertação sobre logística realizada em 2015, pela colega e amiga Catarina 
Freitas (Freitas, 2015) no aprovisionamento do CHAA, constatou-se que estes AT 
beneficiariam de mais tempo para realizar as suas funções se tivessem um melhor planeamento 
de tarefas e organização do espaço.  
Após a recolha de dados e respetivo tratamento, observou-se que existem muitos códigos de 
intervenção cirúrgica sem kit de materiais e consumíveis definidos, apesar que utilizam 
variantes de outros kits já existentes, trocando em alguns casos apenas um artigo. 
Definiu-se numa primeira fase quais os kits “mãe” ANEXO XXII, devendo estes ser preparados 
pelo aprovisionamento, sendo o resto dos materiais necessários à realização da cirurgia 
preparado como habitualmente se faz, na UCA. Enquanto decorre o teste piloto deste novo 
método, as enfermeiras teriam disponibilidade para normalizar protocolos para todos os códigos 
de intervenção cirúrgica, enquanto se mantinha o controlo destes materiais no período 
experimental. 
Após todos os kits estarem definidos e protocolados (Figura 66 – Kit 3: Herniorrafia) com as 
respetivas especialidades cirúrgicas, deve agrupar-se os mesmos por famílias de produtos, com 
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o objetivo de organizar o local de armazenamento e tempo de preparação de kits pelos AT do 
aprovisionamento. 
Na fase final da implementação desta medida, estando já efetivada a definição e cumprimento 
de standards de serviço, a sequência do pedido destes kits seria gerada de forma automática, 
alimentada pelo agendamento. 

 
Figura 66 – Kit 3: Herniorrafia 

5.6.2.  Implementação de mizusumashi 
Através da análise das rotas efetuadas pelos AO e AT (Figura 51 e Figura 52 do parágrafo 
4.2.5.1), verifica-se que estes partilham o mesmo caminho aquando da entrega de requisições 
ou recolha de materiais. Como ambos os grupos profissionais realizam a viagem de ida ou de 
volta em vazio, i.e. sem transportar qualquer tipo de material, a agregação destas rotas seria em 
tudo benéfica à performance de todos os serviços envolvidos. 
Como o aprovisionamento realiza entregas diárias ao armazém avançado da UCA e regressa 
transportando apenas um carro vazio, aproveitar-se-ia a viagem deste profissional para entregar 
os espécimens para análise na anatomia patológica e a encomenda da UCA à farmácia. De 
modo a rentabilizar ainda mais esta operação, propõe-se a adoção de três carros próprios 
semelhantes ao utilizado na UCA. Assim, o AT aquando da entrega do carro contendo os kits 
cirúrgicos propostos anteriormente, bastar-lhe-ia deixá-lo na UCA recolhendo simultaneamente 
o carro irmão vazio. Desta forma, evitar-se-ia tempo com esperas devido ao 
reacondicionamento de material de um local para outro, evitando-se desta forma a menor 
produção de lixo.  
Após verificação da maturidade deste processo, recomenda-se que este aumente a frequência 
de entregas de diário a bi-diário, com horários definidos para que haja sempre um carro de 
avanço preparado para o tempo cirúrgico seguinte.  
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Relativamente ao abastecimento de material farmacêutico se realizar apenas semanalmente, as 
quantidades a transportar e armazenar são maiores que o desejável, aumentando o stock parado 
e operações desnecessárias de acondicionamento de lixo (caixas, embalagens). Como o 
abastecimento é semanal, a preparação destas requisições e inventários é mais demorada. 
Propõe-se assim, que o abastecimento de material farmacêutico passe de semanal a diário 
completando assim, os kits cirúrgicos preparados nos aprovisionamentos sendo recolhido pelo 
AT. Prevê-se que esta medida alcance reduções de espaço de armazenamento de materiais em 
mais de 50%, desimpedindo todo o corredor dos armários existentes para a livre circulação de 
profissionais e pacientes.  
5.6.3. Implementação de kanbans 
Pelo facto do Junjo pressupor o abastecimento sequencial do material necessário, apenas se 
prevê a implementação de kanbans para material de uso diário com alta variabilidade e pack 
size elevado tais como luvas, linhas, compressas, entre outros. A utilização de kanbans de 
sinalização para gestão de economato dos AT da UCA, como é exemplo a Figura 67, deve 
conter informações básicas tal como, o código interno de produto, fotografia, stock de 
segurança, quantidade a encomendar e código de barras para picking. 

 
Figura 67 - Exemplos de kanban 

5.6.4. Agrupamento de pedido de refeições  
Pelo facto de todas as refeições serem as mesmas – chá e bolachas – os pedidos de refeições 
passariam a ser efetuados de uma só vez, no final do turno para o dia seguinte, ou no próprio 
dia, aquando do arranque do primeiro turno, em função do número de cirurgias agendadas para 
esse mesmo dia. Desta forma, todas as refeições seriam entregues no início do turno da manhã 
e armazenadas na copa, sendo que quando fossem necessárias bastaria aquecer o chá e servir 
junto com as bolachas. Na eventualidade de haver cancelamento de cirurgias no próprio dia, as 
refeições que sobrassem seriam devolvidas no final do turno, juntamente com a loiça utilizada. 
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5.7. Dotação orçamental da UCA  
Pelo facto de a UCA não ser um serviço de especialidade, não lhe foi atribuído um orçamento 
para aquisição e renovação de equipamentos e materiais. Esta situação seria resolvida, através 
da alocação de um orçamento, mediado de acordo com as necessidades da UCA e possibilidades 
do CHAA. 
Um dos exemplos em que se poderia colocar em prática esta medida, seria a aquisição de uma 
máquina para a lavagem de socas ou mini autoclave (Figura 68), no sentido de alterar o 
procedimento de lavagem manual deste material, bem como dos kits de ferros após a utilização. 

 
Figura 68 - Autoclave 

5.8. Desenvolvimento do AIDA ou aquisição de SClínico Ambulatório 
A correta intercomunicação entre sistemas informáticos é crucial para a melhoria de todos os 
processos relacionados com o armazenamento, consulta e introdução de informação. 
Propõe-se a aquisição do SClínico com o módulo de ambulatório, cujas funcionalidades extra 
viriam a colmatar falhas nos softwares existentes, evitando desta forma a utilização de múltiplas 
plataformas. Devido a não ser um sistema personalizável, poderia conter ainda algumas 
limitações. 
Por outro lado o software AIDA, desenvolvido em parceria com a Universidade do Minho, 
apresenta-se como uma solução viável visto que comunica com os outros sistemas utilizados 
no CHAA, e é feito à medida das necessidades da UCA. No entanto, pelo facto de ainda não 
estar terminado, nem haver data prevista para a correção de erros e desenvolvimento da sua 
arquitetura, a sua utilização torna-se algo frustrante. Por este facto, devido aos ganhos 
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potenciais que este software poderia trazer à instituição, recomenda-se a reativação desta 
parceria, com injeção de capital para acelerar o seu desenvolvimento. 
Após analisar e cruzar os dados de consumo introduzidos no AIDA pela enfermeira circulante 
nos últimos dois anos com as operações realizadas, foi possível constatar que muitos destes 
materiais são comuns a diversas cirurgias distintas. Depois de inquirir a pessoa responsável 
pelo aprovisionamento, verificou-se que estes dados não estavam a ser tratados por falta de 
tempo para os analisar. Aliando este facto ao extenso histórico de dados de consumo do AIDA, 
conclui-se que a introdução dos consumos clínicos por intervenção, realizada pela enfermeira 
circulante, é altamente improdutiva. Esta tarefa não traz qualquer tipo de retorno, visto que o 
controlo e movimentação de stocks já são previamente realizados aquando do picking no 
armazém avançado. Por estes motivos recomenda-se uma das duas propostas apresentadas de 
seguida: 

1. Cessação da introdução dos consumos cirúrgicos no AIDA, operação que consome 
cerca de 5 minutos por cada intervenção cirúrgica e que não faz nada para além de gerar 
histórico redundante que não é analisado; 

2. Reforçar o protocolo de parceria entre a UM e o CHAA, de modo a que os centros de 
investigação da universidade, professores e alunos, continuem o desenvolvimento do 
AIDA e aprimorem este software, tornando-o mais fiável, rápido e automático. Através 
deste sistema personalizado e que comunica com os outros existentes no CHAA, seria 
possível automatizar o sistema de pedidos de materiais e respetivos movimentos de 
stock. Isto agilizaria e tornaria todo o processo logístico mais previsível, aumentando a 
sua fiabilidade e facilitando a vida a todos os profissionais envolvidos nas suas 
atividades. 

5.9. Alteração de Layout  
Serão apresentadas várias propostas de alteração de layout funcional, com diferentes 
abordagens e custos de implementação, e por conseguinte diferentes melhorias obtidas. 
Uma não envolve quaisquer custos, apenas reorganização dos espaços e locais e permite uma 
implementação e melhorias imediatas, apesar de não resolver todos os problemas na sua raiz.  
A segunda proposta requer alterações na estrutura, de modo a aproveitar um espaço inutilizado 
no exterior adjacente à UCA e reestruturação dos espaços interiores. Esta corrige os problemas 
dos cruzamentos dos fluxos internos, bem como permite o aumento de produção até ao máximo 
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da capacidade instalada, sendo esta o limite da ocupação das duas salas cirúrgicas ou do 
recobro. 
Já a terceira proposta visa a correção de todos os problemas estruturais da UCA, dotação de 
condições organizacionais de trabalho dos profissionais e estadia dos pacientes, bem como para 
o aumento da produção com a criação de uma nova sala cirúrgica.  
5.9.1. Iteração I 
Esta proposta de layout não pressupõe alteração de qualquer estrutura física da UCA, à exceção 
da ampliação da entrada e colocação de porta deslizante no atual local de armazenamento de 
fármacos e kits de ferros. Com a implementação das propostas anteriores de junjo e 
mizusumashi, o espaço requerido para o armazenamento de materiais seria reduzido ao mínimo 
possível, capacitando o corredor da UCA da passagem de camas e cadeirões uns pelos outros. 
O armazém avançado passaria a dispor de espaço livre, podendo comportar todo o conteúdo 
presente na sala de fármacos. Desta forma é possível a criação de um local para a indução 
anestésica antes do paciente entrar na sala em zona contínua à mesma. Ainda que não seja o 
desejado pela equipa da UCA que ambiciona mais que esse pequeno espaço, é melhor que as 
condições atuais de realização deste procedimento no recobro ou realização em sala diminuindo 
o número de cirurgias efetuadas. 

  
Figura 69 - Iteração de layout I 

Em alternativa, este local poderia passar a ser a sala de relatórios e estacionamento para o carro 
contendo os kits cirúrgicos para esse turno. Desta forma, para além de colocar esta local 
necessário pelas equipas cirúrgicas entre operações mais perto das salas operatórias, para além 
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do ganho de tempo devido a deslocações menores, evitar-se-ia o cruzamento de fluxos entre 
zona limpa e zona suja. Simultaneamente esta seria uma sala mais sossegada para a realização 
desta tarefa, libertando-se a atual sala de relatórios que também serve de sala de descanso 
apenas para este fim e para a realização de reuniões de equipa. 
Esta proposta não resolve problemas estruturais, mas fornece aos profissionais da UCA uma 
ligeira melhoria nas condições de trabalho, e beneficia o controlo de infeção.  
5.9.2. Iteração II 
A criação deste layout pressupõe a transposição de um dos corredores da UCA para o espaço 
exterior, atualmente livre e viável de ser utilizado. É criada uma sala para admissão de pacientes 
e uma sala de indução, aumento da área de armazenamento, criação de barreira física à livre 
circulação entre zonas sujas e limpas. Retirando a admissão e a indução da sala de recobro e 
expandindo coloca-se mais camas e cadeirões aumentando a capacidade do recobro. 

 
Figura 70 - Proposta nº 2 de alteração de layout 
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5.9.3. Iteração III 
Esta terceira opção de layout (Figura 71), visa o aumento da produção da UCA pela criação de 
mais uma sala operatória para pequena cirurgia, implantofix, lasers e injeções, responsáveis por 
elevado fluxo de movimentação de doentes. Este layout foi concebido por todos os elementos 
do grupo Kaizen, um administrador hospitalar e o engenheiro responsável pelas estruturas do 
CHAA, seguindo todas as recomendações da CNADCA para este tipo de unidades. Esta prevê 
a organização dos espaços como se vê na figura, o que implica o alargamento desta unidade 
para o atual telhado intermédio do edifício da CEIII, com acessos próprios e parque privativo 
para pacientes e equipa. Salienta-se que esta proposta aproxima a UCA de tornar-se um centro 
de excelência pelas novas condições oferecidas. 

 
Figura 71 - Proposta ampliação UCA 
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6. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
Neste capítulo apresentam-se os resultados esperados para as propostas que foram feitas, 
sendo que a maioria delas não foi implementada durante o tempo desta dissertação. No 
entanto, espera-se que algumas venham a ser colocadas em prática a curto prazo, 
principalmente as que não implicam um investimento elevado. 
As propostas não implementadas foram as que requeriam reunião de direção da UCA, do 
conselho de administração e da direção de especialidade para serem aprovadas. Estas 
requerem mudança organizacional e de procedimentos internos, mas espera-se obter 
ganhos que foram estimados, como pode ser visto na Tabela 23. 

Tabela 23 - Ganhos esperados das propostas de melhoria 

 

Formação  Criação de Equipa de trabalho -  - 
5S, Organização 

Espaços
 + Aproveitamento espaço, + controlo infeção, 

melhor logística interna, + visibilidade dos 
problemas 

-  - 

Definição KPI Corretos, 
Benchmarking

 Avaliação fidedigna do estado atual  da instituição, Traçar 
metas SMART, Comparar com a concorrência, Evolução da 

CA, Melhor tomada de decisão 

Matriz Competências  Avaliação das equipas e competências individuais, 
melhor gestão RH, Aval iar necessidades de formação, 

Aval iar maturidade da equipa 
Prémios pessoais e de 

equipa  Motivação, Desempenho, Meritocracia 

SMED  Definir métrica, Reduzir paragens, Mais fluidez + tempo p/ operar

Normalização do 
planeamento

 Menos desocações, Menos MCDT,  Menos 
cancelamentos, menos visitas do paciente, maior 

produtividade,  Menos atrasos, mais previsibilidade 
+ 12% capacidade só 

no arranque                               1 763 € 

Junjo, Mizushumashi, 
kanban

 Menos movimentações, otimização rotas logísticas, 
mais previsibilidade abastecimento, menos custos, 

menos espaço necessário, menos stock, mais 
controlo 

127 + 87 = 214                               1 262 € 

Dotação orçamental  Mais motivação, menos transtornos, resolução de 
problemas mais célere,  mais autonomia das chefias 

+ 83% só num 
processo                               1 500 € 

Normalização dos 
Sistemas de Informação

 Menos redundância e replicação de dados, menos 
frustração com "os computadores", maior rapidez de 

consulta e inserção de dados, maior fiabilidade 
1500                            12 970 € 

Layout  Menos fluxos cruzados, mais privacidade 
pacintes/profissionais, melhores condições de 

trabalho, menos custos RH, aumento de capacidade 
                           25 000 € 

 Ganho Qualitativo  Ganho € Ganho HorasO quê
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Para o cálculo e quantificação dos ganhos obtidos, foi tido em conta o calendário para 
2016, ano bissexto, que conta com 255 dias úteis (21,25 dias/mês) e 105 fins-de-semana 
e nove feriados. De modo a tornar os cálculos mais simplificados e próximos da realidade 
para este ano, apenas foram contabilizados os dias úteis, deixando de lado as cirurgias 
realizadas quinzenalmente aos sábados. 
Por não terem sido fornecidos os dados dos vencimentos médios dos vários grupos 
profissionais, foram tidos em consideração apenas os ordenados base a auferir segundo a 
tabela salarial para a função pública. Devido a esta assunção, os valores dos possíveis 
ganhos a obter com a implementação das propostas apresentadas, serão certamente mais 
elevados. 
 CUSTO DE UM ENFERMEIRO 
1200€  × 1,2375 + 4,27€ . .
×  21,25 ê + 10€ ≅⁄ 1586€ ê  ≅ , €⁄⁄  
CUSTO DE UM AO OU AT 
530€  × 1,2375 + 4,27€ . .
×  21,25 ê + 10€ ≅⁄ 757€ ê  ≅ , €⁄⁄  
 
Num tempo em que vigora o “fazer mais com menos” é importante trabalhar com os 
recursos existentes e utilizá-los da melhor forma possível agilizando o sistema. 

6.1. Ganhos com a formação 
A única proposta implementada à data de finalização deste trabalho foi a formação às 
equipas, apesar de esta ter sido apenas a introdutória à metodologia lean e suas 
ferramentas de uma forma geral. Contudo, dado que esta foi apoiada pela formação 
ministrada e workshops realizados pelo Kaizen Institute, constatou-se que as equipas 
interiorizaram eficazmente os conhecimentos transmitidos. Esta medida traz ganhos 
intangíveis no imediato mas, aliada à motivação destes profissionais em resolver os 
problemas que vivem diariamente, fará certamente que se colham mais tarde os seus 
frutos. 
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6.2. Ganhos com os kpi 
Estes kpi não foram ainda implementados, mas com o auxílio da folha de cálculo foi 
possível calcular os seus valores atuais até ao primeiro semestre de 2015. 
Com a assunção dos novos tempos para cálculo dos kpi, verifica-se pela Tabela 24 a 
evolução do indicador taxa de ocupação da sala operatória em cerca de 6% por 
especialidade. Com a utilização destes é possível constatar o verdadeiro estado atual desta 
unidade e a correta tomada de decisões. 

Tabela 24 - Novo cálculo da taxa de ocupação 

 
A correta definição de métricas pertinentes é facilitadora da boa decisão dos gestores 
hospitalares e chefias. 
Se considerar-se o tempo de abertura de 360 min, o atraso da primeira cirurgia 
(aproximadamente 70 minutos) representa cerca de 19% da capacidade, enquanto se for 
330 min (-+ 40min) é cerca de 12%  
Através do cálculo dos indicadores em falta, utilizados em qualquer tipo de indústria, é 
possível ver claramente o estado atual da performance, facilitando o gestor na tomada de 
decisão. 
6.2.1. Melhor acompanhamento e evolução do desempenho 
A realização do benchmarking permitirá o acompanhamento e evolução da performance 
tanto dos profissionais da CA, como das diferentes especialidades cirúrgicas e 
instituições, para além de começar a caminhar-se no sentido da normalização de 
indicadores da CA. Comparando estes valores com os históricos, metas a alcançar e 
resultados da “concorrência” tem-se uma perceção mais aprofundada da realidade atual. 
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6.2.2. Visualização e aumento das competências da equipa 
A matriz de competências traz como vantagens a visualização da maturidade de uma 
equipa, deteção de recursos humanos muito discrepantes (bons ou maus), caraterísticas 
técnicas ou pessoais em deficit, entre outros ganhos intangíveis. Este quadro auxilia 
fortemente o gestor quando tem que lidar com limitação ou falta de elementos na sua 
equipa, tendo o trabalho que ser divido entre todos, ou ter que recorrer-se a um colega 
“emprestado” de outro serviço. Visualizando as caraterísticas da sua equipa, facilmente a 
rearranja de modo a suprir a necessidade existente. É possível constatar também de forma 
imediata quais as áreas de que os quadros de pessoal mais carecem de formação. 
Semestralmente ou anualmente, aquando da revisão periódica deste quadro, é possível 
avaliar a maturidade global da equipa, pelo somatório das avaliações de todas as 
caraterísticas por profissional. 

6.3. Redução dos gastos logísticos de picking com o junjo 
Com a normalização dos kits cirúrgicos, entre outros ganhos obter-se-ia mais espaço na 
UCA atualmente ocupado a armazenar material, agilização do processo de requisição, 
preparação e abastecimento de materiais. 
Pelo facto do picking passar a ser realizado inteiramente pelos AT do aprovisionamento, 
para além da UCA ganhar o tempo despendido anteriormente pelas enfermeiras nesta 
tarefa, o CHAA incorre em menos custos visto que os AT auferem ordenados menores e 
são especialistas neste campo. Aliados a estes ganhos óbvios de tempo na separação de 
materiais, estes ao serem manuseados menos vezes e por menos pessoas desde que 
chegam às instalações do CHAA até que são consumidos no bloco operatório, têm um 
tempo de percurso mais curto e totalmente previsível, potenciando o balanceamento das 
tarefas dos AT e da equipa de enfermagem. 
O ganho potencial desta medida é de 127 horas de enfermagem para a UCA que não são 
todas convertidas para dinheiro. A poupança prevista para o CHAA, apenas com esta 
troca é de 600€/ano, pelo facto de passar a ser um AT a realizar estas tarefas ao invés de 
um enfermeiro, com potencial de ser ainda maior de acordo com a maturidade atingida 
no processo. 
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6.4. Redução dos pedidos de refeições 
O ganho estimado de tempo pelas enfermeiras no pedido de refeições seria 48 minutos 
por dia, que perfaz 204 horas / ano. 
Assim, apenas com a alteração deste simples procedimento que não acrescenta valor 
algum, poder-se-iam poupar 2 020€ / ano 

6.5. Melhor planeamento das cirurgias 
Através de um planeamento de cirurgias normalizado, evitam-se transtornos aos pacientes 
e profissionais, menos cancelamentos de cirurgias, melhor utilização dos recursos e 
menos custos para a instituição como por exemplo com os AT e os reagendamentos, 
poupando 1763€/ano. Um correto planeamento dos tempos cirúrgicos e a sequência das 
operações permite uma boa utilização das condições existentes, ainda que escassas. Isto 
influenciaria fortemente o arranque atempado da primeira cirurgia de cada turno, 
promovendo um aumento de tempo útil para operar de mais 12%. 

6.6. Agilização da lavagem das socas  
A aquisição de uma autoclave (cerca de 2500€) para lavagem de socas permitiria a 
libertação de tempo de trabalho efetivo por parte das AO. Verifica-se pela análise da 
Tabela 25 que através de substituição da lavagem manual pela autoclave, obter-se-ia uma 
poupança anual de cerca de 1 500€ e o retorno do investimento ao fim de 20 meses. Para 
além disto, o tempo com que as socas estariam disponíveis para serem utilizadas 
novamente seria 74% mais rápido, e o tempo despendido pelo AO neste processo seria 
reduzido em 83%, traduzindo-se em mais disponibilidade para realizar outras tarefas ou 
ajudar na prestação de cuidados aos pacientes, 

Tabela 25 – Processo de melhoria na lavagem de socas 
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6.7. Normalização do software 
Devido à panóplia de programas utilizados nos hospitais, a normalização torna-se ainda 
mais pertinente. Como o processo de aquisição do SClinico de ambulatório é demorado 
e não foi aferida a sua viabilidade, o AIDA apresenta-se como solução pertinente para 
esta unidade de cuidados de saúde. Há que salientar que os profissionais já estão 
habituados e treinados na sua utilização, mas defendem também a necessidade de ajustar 
o AIDA às realidades atuais e a correção de erros. 
Contabilizando as horas que os profissionais despendem devido a bugs com o AIDA, 
prevê-se que esta medida liberte cerca de 700 horas / ano, sendo que se esta chegar a ser 
implementada, tem um potencial de libertar quase de imediato mais 800 horas / ano por 
colmatar a redundância de inserção de dados. 
Assumindo média de 50% / 50% das atividades tanto para o AT como para a equipa de 
enfermagem, o custo anual desta replicação ou existência de erros de compilação é: 
4,7€ + 9,9€ .

2  × 1 500 ℎ  ≅   €⁄⁄  

6.8. Criação de uma sala de indução e aumento da capacidade 
Com este layout proposto (Figura 70), separam-se claramente os circuitos de esterilizados 
e não esterilizados. Pelo facto de se eliminar um dos corredores e ganhar-se esse espaço 
para criação de uma sala de admissão e outra de indução, é possível aumentar a 
capacidade do recobro em receber doentes e em melhores condições de espaço e 
privacidade, como também circuitos contínuos que geram menos transtornos e 
cruzamento de fluxos 
A criação de uma sala de indução anestésica permitiria a preparação anestésica do 
paciente antes de entrar para o bloco, bem como a rentabilização do bloco operatório para 
realizar mais intervenções cirúrgicas.  
A divisão de vestiários permitiria a entrada/saída simultânea de mais doentes de modo a 
causar menos transtornos. Esta mudança proporcionaria o aumento de produção da UCA, 
bem como proporcionaria mais conforto e privacidade aos utentes. 
Caso sejam dadas condições ao recobro da UCA para acomodar todos os pacientes que 
são intervencionados, incorre-se numa poupança de 25 000€/ano devido à utilização 
duplicada de recursos e respetivo transporte de pacientes.
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7. CONCLUSÕES FINAIS E TRABALHO FUTURO 
Este capítulo apresenta as principais conclusões sobre o trabalho realizado e são ainda 
apresentadas algumas ideias para trabalho futuro, de forma a dar continuidade à vontade 
de melhoria desta instituição. 

7.1. Conclusão 
As instituições de saúde têm sofrido grandes pressões para controlar as suas despesas, 
através da racionalidade e eficiência dos recursos que dispõem, garantindo sempre a 
prestação de cuidados com qualidade, satisfazendo as necessidades e direitos do utente. 
Assim, a adoção de metodologias que permitam controlar esta situação como é exemplo 
o Lean, é um dos percursos que devem ser percorridos por estas instituições de saúde. 
Este projeto, para além de apresentar medidas concretas e inovadoras, vindas de “fora da 
caixa” do setor da saúde, mostra também que existem já vários casos de sucesso de 
implementação de Lean Healthcare em todo o mundo. Apoiado por valores que 
demonstram a aplicabilidade e pertinência da implementação destas propostas, permite 
afirmar que o Lean Healthcare poderá ser uma solução viável para o CHAA e 
sustentabilidade do SNS, visto que apenas nesta pequena unidade funcional, com simples 
alterações se atingem poupanças na ordem dos 40 000€ / ano. 
No âmbito do Lean Healthcare desenvolvido na UCA do CHAA, verificou-se que a 
aplicação de princípios como 5S, trabalho normalizado, integração de sistemas, junjo e 
mizusumashi poderá trazer melhorias no funcionamento desta unidade, através da 
organização de espaços e materiais, normalização das rotinas diárias e agendamentos do 
circuito cirúrgico. 
Na análise geral do funcionamento da UCA foram identificados múltiplos problemas ao 
nível dos kpi, fluxo de tarefas e sistemas de informação, agendamento, gestão de stocks e 
abastecimento de materiais, orçamento e recursos humanos, layout, entre outros.  
A utilização de indicadores de performance que reflitam de forma fiável a situação atual, 
auxilia na correta tomada de decisão para a melhoria dos mesmos e a eficácia do 
agendamento cirúrgico refletir-se-á no aumento da eficiência do bloco operatório e na 
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efetividade da prestação de cuidados com qualidade ao utente, bem como outras 
melhorias intangíveis. 
A melhoria nos sistemas de informação utilizados normalizaria o armazenamento, 
consulta e transmissão de informação clínica durante as diferentes etapas do processo, 
anulando a redundância de inserção e existência de dados. Desta forma eliminar-se-iam 
desperdícios de tempo e frustração dos profissionais na utilização destas plataformas. 
A gestão de stocks de forma mais eficiente aliada à otimização das rotas de abastecimento, 
conduzirá a melhorias dos fluxos e utilização de recursos, libertando destas tarefas 
logísticas profissionais de saúde especializados. Desta forma faculta-se mais tempo a 
estes profissionais para estar com o paciente, reduzindo-se simultaneamente os gastos 
logísticos. 
A dotação orçamental desta unidade conduzirá a uma melhor agilização do suprimento 
das diferentes necessidades, existentes ou futuras que o serviço possa apresentar, como a 
aquisição de materiais em falta ou substituição de equipamentos muito desgastados. O 
facto de a UCA dispor de um orçamento aumenta o moral dos profissionais, e capacita as 
chefias em resolver problemas às suas equipas quase de imediato, evitando que estas 
despendam dos seus recursos financeiros pessoais.  
Relativamente ao layout, a sua alteração poderá trazer resultados expressivos através da 
correção de problemas estruturais. Um novo layout que respeite os espaços e 
requerimentos para este tipo de unidades, potencia o aumento da produção e da qualidade 
dos serviços prestados, sem no entanto aumentar o número de tempos cirúrgicos e horas 
extra. Isto contribuiria positivamente para a redução do número de doentes inscritos para 
cirurgia em tempos normais, e não de SIGIC, incorrendo em menos custos para a 
instituição. No entanto não se recomenda a alteração do layout enquanto não se 
resolverem problemas como a normalização do agendamento, SMED, junjo e 
mizusumashi, ou adotarem novas posturas de gestão, resolvendo problemas e conflitos 
organizacionais. 
O sucesso da implementação destas propostas será mais facilmente alcançado com a 
formação de equipas com elementos que atuem diariamente na UCA para o 
acompanhamento semanal de indicadores de performance, com o objetivo de 
identificar/resolver problemas em tempo oportuno, estimulando a melhoria contínua. É 
importante salientar outro aspeto crucial para o sucesso destas novas medidas, o 
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envolvimento das chefias, tendo estas a responsabilidade de conduzir as reuniões, 
credibilizar o processo de mudança envolvendo e motivando os elementos da equipa a 
fazer parte da solução, e não apenas do problema. 
Chegado ao final desta dissertação, pode-se responder às perguntas de investigação. 
Assim sobre a pergunta “As medidas de desempenho utilizadas pelas direções de serviço 
são as adequadas e os dados fiáveis?”, pode dizer-se que não, pois estas são desadequadas 
à realidade vivida, bem como a fiabilidade dos dados analisados é suscetível de ser 
desacreditada, devido a critérios mal definidos e prossupostos errados. Relativamente à 
pergunta: “A proposta de implementação de técnicas lean teve os resultados esperados?”, 
pode responder-se que apesar de estas não terem sido implementadas, verifica-se através 
das estimativas realizadas que a UCA e todo o CHAA beneficiariam da utilização destas 
técnicas. Quanto à última pergunta “É possível aumentar a produtividade do bloco 
operatório, sem fazer alterações estruturais e de grande dimensão na UCA?”, esta é 
respondida afirmativamente e demonstrada no capítulo seis, através de uma correta 
aferição de métricas aliadas a um planeamento bem definido, renovação de ferramentas 
e equipamentos. 
Apesar de ainda não ter sido implementada qualquer medida, conclui-se que os objetivos 
propostos no início desta dissertação foram alcançados, bem como foi possível a obtenção 
de respostas concretas às perguntas de investigação realizadas. 
A equipa natural da UCA é altamente competente e está fortemente empenhada na 
mudança, apesar de a sua motivação esmorecer ao longo do tempo por encontrarem tantas 
barreiras burocráticas no processo de melhoria. 

7.2. Trabalho futuro 
Visto que este trabalho assenta fundamentalmente numa base teórica e tratamento 
extensivo de dados, o próximo passo lógico é a implementação das medidas propostas.  
Com o objetivo do sucesso destas propostas de melhoria, sugere-se a realização imediata 
dos 5S, SMED e otimização de rotas logísticas, a definir em reunião de equipa auxiliada 
pelo quadro visual de performance da unidade.  
Criar um sistema com uma chamada automatizada avisando o acompanhante do utente 
que este terminou a cirurgia e respetivo tempo estimado de recobro. 
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Criação de uma plataforma de agendamento centralizada com visualização de todo estado 
do processo do paciente incluindo MCDT, consultas e histórico. 
Criação de um sistema de intercomunicadores dentro da unidade que evite deslocações e 
telefonemas constantes entre seções da mesma unidade. 
Auditar a maturidade dos 5S nas zonas onde estes tiveram lugar, tendo em vista a sua 
implementação noutras áreas diretamente envolvidas com a UCA.  
Efetivar os protocolos de materiais cirúrgicos por tipo de intervenção, de modo a 
implementar o junjo, apoiado por instruções de trabalho para facilitar o processo.  
Após a normalização do agendamento numa especialidade cirúrgica de teste, expandir 
este novo modelo a todas as outras especialidades. 
Na eventualidade de serem realizadas obras de restruturação/expansão da UCA, aplicar 
os 5S em todo o espaço, e realizar instruções de trabalho apoiadas por gestão visual.  
Desenvolver um sistema informático embebido que comunique com os demais, 
uniformizando e simplificando o acesso à informação por todos os profissionais, com o 
objetivo maior de eliminar o processo físico em papel. 
Marcação de sistemas visuais tais como as rotas dos vários intervenientes e materiais da 
UCA através de linhas no chão, a identificação e quantificação dos conteúdos dos 
armários e gavetas no seu exterior. 
Estender a formação lean a todos os elementos que laboram na UCA e aprovisionamento. 
Criação de carros e embalagens estandardizados para transporte e armazenamento de 
consumíveis e estender a implementação de mizusumashi a outros serviços de modo a 
que estes e o aprovisionamento beneficiem de todas as vantagens que este traz. 
Criação de quadro de agendamento para a UCA e colocação de display interativo na sala 
de espera de modo os acompanhantes possam seguir em que etapa se encontra o paciente. 
Normalização dos indicadores de performance em todas as especialidades do CHAA. 
Aplicar todas as sugestões desta dissertação ao bloco central de modo a agilizá-lo e 
eliminar desperdícios. 
Há certamente mais propostas que poderiam ser aqui apresentadas, sendo que para todas 
elas deve ser efetuado o seu estudo de viabilidade em função da capacidade e vontade do 
CHAA para realizar estes projetos. 
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 Organograma do CHAA 

  
Figura 72 - Organograma do CHAA (CHAA, 2013a, p.14) 
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Figura 73 - Estrutura Orgânica do CHAA (CHAA, 2013c)  



 

133 

 Listagem de médicos que realizam intervenções na UCA 
Tabela 26 - Listagem de médicos que atuam na UCA 

 

Especializacao Nome Mec Des Ccusto
ANA CRISTINA SILVA CARVALHO CIR.AMB. - CIRURGIA GERAL
ANDREIA ROSARIO C.S. SANTOS CIR.AMB. - CIRURGIA GERAL

ANTONIO JOSE MOTA ABREU CIR.AMB. - CIRURGIA GERAL
ARTUR JOAQUIM ARAUJO S.CASTRO CIR.AMB. - CIRURGIA GERAL

CARLA MARINA C. P. OLIVEIRA CIR.AMB. - CIRURGIA GERAL
CARLOS MANUEL SANTOS COSTA CIR.AMB. - CIRURGIA GERAL
DIANA TEIXEIRA FERREIRA SILVA CIR.AMB. - CIRURGIA GERAL
DIANA VIRGINIA SOUTO BRITO CIR.AMB. - CIRURGIA GERAL
HUGO FILIPE O. M. FERNANDES CIR.AMB. - CIRURGIA GERAL

JOAO LIMA REIS CIR.AMB. - CIRURGIA GERAL
JORGE MANUEL P. MAGALHAES CIR.AMB. - CIRURGIA GERAL

JOSE CARLOS M.ALPOIM MENESES CIR.AMB. - CIRURGIA GERAL
JOSE MANUEL FERNANDES MONTEIRO CIR.AMB. - CIRURGIA GERAL

JOSE MANUEL P ESTEVES CIR.AMB. - CIRURGIA GERAL
MANUEL FERNANDES LIMA TERROSO CIR.AMB. - CIRURGIA GERAL

MANUEL TEIXEIRA FERREIRA CIR.AMB. - CIRURGIA GERAL
MARIA LA SALETE COUTO FERREIRA CIR.AMB. - CIRURGIA GERAL

MARIA TERESA C. SANTOS NETO CIR.AMB. - CIRURGIA GERAL
MARTA CRISTINA CRUZ MARTINS CIR.AMB. - CIRURGIA GERAL

PAULA ALEXANDRA MACHADO COSTA CIR.AMB. - CIRURGIA GERAL
RICARDO MANUEL L. MOREIRA CIR.AMB. - CIRURGIA GERAL

RUI MANUEL B.P. TEIXEIRA PINTO CIR.AMB. - CIRURGIA GERAL
SARA ALEXANDRA R. COSTA ALEIXO CIR.AMB. - CIRURGIA GERAL

VANIA ALEXANDRA O. CASTRO CIR.AMB. - CIRURGIA GERAL
VITOR MANUEL FONSECA COSTA CIR.AMB. - CIRURGIA GERAL

WASHINGTON LUIZ REBELO COSTA CIR.AMB. - CIRURGIA GERAL
AMILCAR VARREGOSO S.C.MESQUITA CIR.AMB. - CIRURGIA VASCULAR

CELSO JOSE CANCELO CARRILHO CIR.AMB. - CIRURGIA VASCULAR
JOAO ANTONIO F. CORREIA SIMOES CIR.AMB. - CIRURGIA VASCULAR

ANA CATARINA C. R. VILARINHO CIR. AMB. - DERMATOLOGIA
ANTONIO GOMES CUNHA FERRETE CIR. AMB. - DERMATOLOGIA

OLGA PAIS DIAS P. FERREIRA CIR. AMB. - DERMATOLOGIA
Estomatologia ANTONIO JOSE S. F. AGUEDA CIR. AMB. - ESTOMATOLOGIA

ISABEL MARIA DORIA N. G. REIS CIR.AMB.-MEDICINA REPRODUÇÃO PISO 5
LUIS GONZAGA PEREIRA CIR.AMB.-MEDICINA REPRODUÇÃO PISO 5

MARIA FERNANDA S. T. C. GUEDES CIR.AMB. - GINECOLOGIA
MARIA JOSE GONCALVES P. COSTA CIR.AMB. - GINECOLOGIA
MARIA SOFIA DANTAS P L  XAVIER CIR.AMB.-MEDICINA REPRODUÇÃO PISO 5

PEDRO JOSE G VIEIRA CASTRO CIR.AMB. - GINECOLOGIA
PEDRO MIGUEL SILVA OLIVEIRA CIR.AMB. - GINECOLOGIA
RUI FILIPE OLIVEIRA MIGUELOTE CIR.AMB. - GINECOLOGIA

ANTONIO SANTOS A. FERNANDES CIR. AMB. - OFTALMOLOGIA
MARCO PAULO FARIA VIEIRA CIR. AMB. - OFTALMOLOGIA

PEDRO MIGUEL BARROS CIR. AMB. - OFTALMOLOGIA
PEDRO REIMAO FERREIRA SILVA CIR. AMB. - OFTALMOLOGIA
ALEXANDRE R. P. B. G. MEXEDO CIR. AMB. - OTORRINOLARINGOLOGIA

ANA FILIPA CASTRO SOUSA CIR. AMB. - OTORRINOLARINGOLOGIA
CARLOS ALCINDO D. F. MATOS CIR. AMB. - OTORRINOLARINGOLOGIA

FAUSTO MANUEL V S FERNANDES CIR. AMB. - OTORRINOLARINGOLOGIA
FRANCISCO ANTONIO S. M. SILVA CIR. AMB. - OTORRINOLARINGOLOGIA

JORGE ANGELO CUNHA FERNANDES CIR. AMB. - OTORRINOLARINGOLOGIA
RAFAELA CRUZ V. VELOSO TELES CIR. AMB. - OTORRINOLARINGOLOGIA

RITA LOPES MOURA CIR. AMB. - OTORRINOLARINGOLOGIA
ROBERTO MANUEL H. ESTEVAO CIR. AMB. - OTORRINOLARINGOLOGIA
RUI JORGE DIAS M R FONSECA CIR. AMB. - OTORRINOLARINGOLOGIA

SERGIO SOUSA CASELHOS CIR. AMB. - OTORRINOLARINGOLOGIA
VANIA ALEXANDRA B. HENRIQUES CIR. AMB. - OTORRINOLARINGOLOGIA
CARLOS ANTONIO F.S.GUIMARAES CIR. AMB. - UROLOGIA
JAIME MANUEL CARDOSO FARIA CIR. AMB. - UROLOGIA

RICARDO NUNO SOUSA P. RAMIRES CIR. AMB. - UROLOGIA
RUI ALEXANDRINO B. S. VERSOS CIR. AMB. - UROLOGIA

Urologia

Cirurgia Geral

Cirurgia Vascular

Dermatovereologia

Ginecologia/Obstetricia

Otorrinolaringologia

Oftalmologia
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 Processo de anestesiologia 

 
Figura 74 - Processo de anestesiologia  
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 Processo de Enfermagem 

 
Figura 75 - Processo de enfermagem  
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 Mapeamento do fluxo pré-operatório 

 
Figura 76 - Mapeamento do fluxo pré-operatório  
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 Horas de arranque das cirurgias por sala 
Tabela 27 – Excerto da base de dados dos tempos de arranque de cirurgia 

 
  

Hora de 
arranque 
Standard 08:30:00 Hora de 

arranque 
Standard 08:30:00

COD_SALA 132 COD_SALA 13300:46:02 00:34:20
Rótulos de 

Linha
Mín de ENTRADA 

SALA
Atraso no 
primeiro 
paciente

Rótulos de 
Linha

Mín de ENTRADA 
SALA

Atraso no 
primeiro 
paciente

05/01/2015 09:00:00 00:30:00 02/01/2015 09:20:00 00:50:00
06/01/2015 09:13:00 00:43:00 03/01/2015 08:45:00 00:15:00
07/01/2015 09:10:00 00:40:00 05/01/2015 09:30:00 01:00:00
08/01/2015 09:03:00 00:33:00 06/01/2015 08:40:00 00:10:00
09/01/2015 09:05:00 00:35:00 07/01/2015 09:00:00 00:30:00
10/01/2015 09:15:00 00:45:00 08/01/2015 09:00:00 00:30:00
12/01/2015 09:25:00 00:55:00 09/01/2015 09:25:00 00:55:00
13/01/2015 08:50:00 00:20:00 10/01/2015 09:00:00 00:30:00
14/01/2015 09:16:00 00:46:00 12/01/2015 09:10:00 00:40:00
15/01/2015 09:10:00 00:40:00 13/01/2015 08:58:00 00:28:00
16/01/2015 09:10:00 00:40:00 14/01/2015 09:00:00 00:30:00
19/01/2015 09:15:00 00:45:00 15/01/2015 09:10:00 00:40:00
20/01/2015 09:25:00 00:55:00 16/01/2015 08:50:00 00:20:00
21/01/2015 09:15:00 00:45:00 17/01/2015 08:50:00 00:20:00
22/01/2015 09:28:00 00:58:00 19/01/2015 09:50:00 01:20:00
23/01/2015 09:00:00 00:30:00 20/01/2015 08:58:00 00:28:00
24/01/2015 09:00:00 00:30:00 21/01/2015 09:11:00 00:41:00
26/01/2015 09:03:00 00:33:00 22/01/2015 09:10:00 00:40:00
27/01/2015 09:15:00 00:45:00 23/01/2015 09:00:00 00:30:00
28/01/2015 08:55:00 00:25:00 24/01/2015 08:45:00 00:15:00
29/01/2015 09:32:00 01:02:00 26/01/2015 09:15:00 00:45:00
30/01/2015 09:40:00 01:10:00 27/01/2015 09:00:00 00:30:00
02/02/2015 08:55:00 00:25:00 28/01/2015 08:45:00 00:15:00
03/02/2015 09:15:00 00:45:00 29/01/2015 08:55:00 00:25:00
04/02/2015 09:10:00 00:40:00 30/01/2015 08:48:00 00:18:00
05/02/2015 09:20:00 00:50:00 31/01/2015 08:45:00 00:15:00
06/02/2015 09:16:00 00:46:00 02/02/2015 09:00:00 00:30:00
07/02/2015 09:05:00 00:35:00 03/02/2015 09:10:00 00:40:00
09/02/2015 08:55:00 00:25:00 04/02/2015 08:52:00 00:22:00
10/02/2015 08:44:00 00:14:00 05/02/2015 09:04:00 00:34:00
11/02/2015 08:55:00 00:25:00 06/02/2015 08:10:00 00:00:00
12/02/2015 09:06:00 00:36:00 07/02/2015 08:45:00 00:15:00
13/02/2015 08:58:00 00:28:00 09/02/2015 08:49:00 00:19:00
16/02/2015 09:06:00 00:36:00 10/02/2015 08:55:00 00:25:00
17/02/2015 09:10:00 00:40:00 11/02/2015 08:50:00 00:20:00
18/02/2015 08:53:00 00:23:00 12/02/2015 08:55:00 00:25:00
19/02/2015 09:55:00 01:25:00 13/02/2015 09:20:00 00:50:00
20/02/2015 09:05:00 00:35:00 14/02/2015 08:45:00 00:15:00
21/02/2015 09:00:00 00:30:00 16/02/2015 09:10:00 00:40:00
23/02/2015 09:00:00 00:30:00 17/02/2015 09:00:00 00:30:00
24/02/2015 14:30:00 06:00:00 18/02/2015 10:45:00 02:15:00

Média Atraso Média Atraso
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 Motivos de cancelamentos por especialidade 
Tabela 28 - Excerto dos cancelamentos de CA 
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 Excerto do tempo médio de utilização de sala 
Tabela 29 - Tempo médio de utilização de sala por intervenção 

 
  

Janeiro a Março 2015
Rótulos de Linha

Média de 
Tempo Sala

CIR. PEDIATRICA AMBULATORIO 0:30:26
ORQUIDOPEXIA 0:52:30
REPARACAO UNILATERAL DE HERNIA INGUINAL INDIRECTA 0:42:30
REPARACAO DE HERNIA UMBILICAL, NCOP 0:35:24
CIRCUNCISAO 0:35:13
EXCISAO DE HIDROCELO (DA TUNICA VAGINAL) 0:35:00
EXCISAO RADICAL DE LESAO DA PELE 0:32:00
EXCISAO OU DESTRUICAO LOCAL. LESAO OU TEC.PELE E TEC.S/CUT. NCOP0:31:30
REMOCAO DE UNHA, LEITO UNGUEAL OU PELE CIRCUNDANTE 0:20:00
INCISAO DE PELE E TECIDO SUBCUTANEO, NCOP 0:20:00
REPARACAO DO PENIS, NCOP 0:16:00
LIBERTACAO DO FREIO PREPUCIAL 0:14:30
OPERACOES NA LINGUA NCOP 0:13:00
RECONSTRUCAO PLASTICA DA BOCA 0:12:00
LISE DE ADERENCIAS DA LINGUA 0:10:00
FRENULOTOMIA LINGUAL 0:09:00

CIR. VASCULAR AMBULATORIO 1:07:28
LAQUEACAO E STRIPPING DE VEIAS VARICOSAS DOS MEMBROS INFERIORES1:07:28

CIRURGIA GERAL AMBULATORIO 0:38:40
EXCISAO DE HIDROCELO (DA TUNICA VAGINAL) 2:29:00
REPARACAO DE CORDAO ESPERMATICO E EPIDIDIMO 2:29:00
REPARACAO BILATERAL DE HERNIA INGUINAL INDIRECTA COM ENXERTO OU1:52:00
REPARACAO BILATERAL DE HERNIA INGUINAL INDIRECTA 1:42:00
BIOPSIA LAPAROSCOPICA DO FIGADO 1:40:00
COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA 1:29:20
REPARACAO DE HERNIA INGUINAL BILATERAL COM ENXERTO OU PROTESE NC1:24:40
REPARACAO DE HERNIA INCISIONAL DA PAREDE ABDOMINAL COM PROTESE1:20:00
REPARACAO BILATERAL DE HERNIA INGUINAL, SOE 1:12:30
INCISAO DE SINUS OU CISTO PILONIDAL 1:08:00
REPARACAO UNILATERAL DE HERNIA INGUINAL COM ENXERTO OU PROTESE1:05:00
REPARACAO UNILATERAL DE HERNIA INGUINAL DIRECTA 1:03:43
REPARACAO UNILAT.DE HERNIA INGUINAL DIRECTA C/ENXERTO OU PROTESE1:02:40
REPARACAO UNILATERAL DE HERNIA INGUINAL 1:02:30
EXCISAO OU DESTRUICAO DE TECIDO MAMARIO 0:59:30
REPARACAO UNILATERAL DE HERNIA INGUINAL, SOE 0:59:30
SUTURA DA PAREDE ABDOMINAL, NCOP 0:57:00
ESFINCTEROTOMIA ANAL 0:57:00
EXCISAO DE GANGLIO LINFATICO REGIONAL 0:54:00
FISTULOTOMIA ANAL 0:53:30
REPARACAO UNILATERAL DE HERNIA INGUINAL INDIRECTA 0:51:30
REPARACAO DE HERNIA UMBILICAL, NCOP 0:48:05
FISTULECTOMIA ANAL 0:48:00
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 Folha de análise do processo de lavagem de socas 

 
Figura 77 - Folha de análise do processo de lavagem de socas 
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 Ficha técnica do desinfetante surfanios 

 
Figura 78 - Ficha Informativa Surfanius  
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 Listagem de equipamentos disponíveis na UCA  
Tabela 30 - Lista de equipamentos disponíveis na UCA 

 

Sim / Não
Cirurgia Vascular Endoscópica Não
Ecodoppler Não
Endocospia nasal Não
Equipa de Cardiologia de presença / prevenção Não
Equipamento para artroscopias Sim ¹
Equipamento para broncoscopia flexível / rigida Não
Equipamento para cirurgia cardíaca com CEC Não
Equipamento para cirurgia cardíaca endoscópica Não
Equipamento para criocirurgia Não
Equipamento para diálise Não
Equipamento para endoscopia digestiva Não
Equipamento para laparoscopia Sim
Equipamento para obesidade Não
Material para toracoscopia Não
Laringoscópico flexível ?
Laser cirúrgico Sim
Material de Neurocirurgia Não
Material de oftalmologia Sim
Material de ortopedia Sim²
Material para mediastinoscopia Não
Material para microcirurgia Sim*
Material para uretrocistoscopia / RTU Não
Neuro estimulador Sim³
Pace-maker externo Não
Radiologia (fluoroscópicos) Não
Sondas gama câmara Não

Outros:
Ecógrafo portáti l 1
Espelho frontal de Orl e fonte de luz 1
Intensificador (radiologia) 1

Observações:
¹ 1 Shaver e 1 artrobomba da ARTREX®
²  Falta motor de ortopedia (micro motor emprestado ao bloco central está avariado); 
    Falta l igação para o ar comprimido 
* Material  para oftalmologia
³ Existe 1 neuroestimulador no serviço, o outro foi emprestado a Fafe



 

143 

 Mapeamento do Fluxo de Informação 

 
Figura 79 - Mapeamento do fluxo de informação por utilizador 
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 eMail de pedido de processos clínicos ao provisionamento 

 
Figura 80 - Pedido de processos por email 
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 Mapa 505 – Doentes agendados por especialidade 

 
Figura 81 - Mapa 505: doentes agendados por especialidade a 05.05.2015 
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 Project Model Canvas Lean Healthcare @ UCA 

 
Figura 82 - Project Model Canvas do projeto Lean Healthcare na UCA   
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 Formação Inicial 



148 



 

149 

 
Figura 83 - Formação Inicial Lean Healthcare  
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 Plano de ações do grupo Kaizen 

 
Figura 84 - Plano de ações do grupo Kaizen  
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 Mapeamento do fluxo de valor pré operatório 
Tabela 31 - Sequência de tarefas da CA a realizar por interveniente 
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 Matriz de Competências 

 
Figura 85 - Matriz de Competências 
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 Printscreens do software AIDA 

 

 
Figura 86 - Printscreens do AIDA 
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 Número de intervenções abrangida por cada kit 
Tabela 32 – Kits Base Existentes 

 
 

Cod 
kit Especialidade Nome Protocolo # Intervenções 

/ Kit
1 CIRURGIA PEDIÁTRICA Circuncisão 5
2 CIRURGIA PEDIÁTRICA Frenulectomia 1
3 CIRURGIA PEDIÁTRICA Herniorrafia 6
4 CIRURGIA PEDIÁTRICA Pequena cirurgia 8
5 CIRURGIA GERAL Cirurgia laparoscópica 2
6 CIRURGIA GERAL Colocação de C.V.C. 2
7 CIRURGIA GERAL Hemorróidas/fissuras/fístulas 9
8 CIRURGIA GERAL Hérnias/Eventrações 19
9 CIRURGIA GERAL Nódulo mama 6

10 CIRURGIA GERAL Pequena cirurgia 14
11 CIRURGIA GERAL Quisto sacroccoigeo 2
12 CIRURGIA GERAL Tiroidectomia 0
13 CIRURGIA VASCULAR Varizes 1
14 Dermatologia Pequena cirurgia 13
15 Ginecologia Cirurgia laparoscópica 7
16 Ginecologia Conização 4
17 Ginecologia Laqueação tubar por laparoscopia 1
18 Ginecologia Ressetoscopia 7
19 Oftalmologia Catarata 9
20 Oftalmologia Chalázio/quisto palpebra 9
21 Oftalmologia Eventração 0
22 Oftalmologia Glaucoma 1
23 Oftalmologia Injecção intra-vitreo 2
24 Oftalmologia Pterígeo 4
25 ORL AVA + Miringotomia pediatria 0
26 ORL AVA adulto 2
27 ORL AVA pediatria 0
28 ORL Miringotomia adulto 3
29 ORL Miringotomia pediatria 0
30 ORL VA + Miringotomia pediatria 0
31 ORL VA adulto 1
32 ORL VA pediatria 0
33 ORL VA pediatria+ Miringotomia pediatria 0
34 ORTOPEDIA Artroscopia 2
35 ORTOPEDIA Hallux 7
36 ORTOPEDIA Quisto sinovial 5
37 ORTOPEDIA STC 9
38 UROLOGIA Circuncisão 3
39 UROLOGIA Hidrocelo 4
40 UROLOGIA Injecção Botox 0
41 UROLOGIA Peyronie 1
42 UROLOGIA Quisto epididimo 1
43 UROLOGIA Suspensão uretral 3
44 UROLOGIA Varicocelo 4

999 TODAS ESPECIALIDADES CRIAR KIT 64




